
 

 

Philips
Кабел за синхронизация 
и зареждане

за iPad, iPhone и iPod

DLC2404I
Свържете към компютъра чрез USB

и зареждайте и синхронизирайте с iTunes
Свържете вашия iPad, iPhone или iPod към компютъра си, за да синхронизирате музика, 

приложения, снимки, актуализации и други. Зареждайте устройството - докато е свързано и 

работи - с вашето USB стенно или автомобилно зарядно устройство. Това е един чудесен кабел 

- резервен или за смяна!

Незаменимият кабел
• USB кабел за зареждане от компютър или USB стенно или автомобилно зарядно 
устройство

• USB кабел за синхронизиране на iPad, iPhone или iPod с вашия компютър
• Чудесен кабел - резервен или за смяна, по всяко време



 Резервен кабел или кабел за смяна
Този 30-пинов USB 2.0 кабел е изключително 
необходим за синхронизиране и зареждане на 
вашия iPad, iPhone или iPod. Носете го със себе 
си, дръжте го в бюрото си или заменете с него 
кабела, който сте изгубили, за да можете да се 
свързвате и зареждате винаги, когато е 
необходимо.

Кабел за зареждане на iPad и други
Този 30-щифтов USB 2.0 кабел се свързва към 
вашия компютър чрез USB, за лесно зареждане на 
вашия iPad, iPhone или iPod. Може да се използва 
и за свързване към всяко USB стенно или 
автомобилно зарядно устройство, за захранване и 
зареждане на вашия iPad, iPhone или iPod.

Кабел за синхронизиране на iPad и 
други
Този 30-щифтов USB 2.0 кабел се свързва към 
вашия компютър чрез USB, за синхронизиране на 
вашия iPad, iPhone или iPod с iTunes и 
прехвърляне на музика, снимки, приложения, 
актуализации и други.
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Размери на изделието
• Габарити на продукта (Ш x В x Д): 

3,5 x 13 x 1 см
• Тегло: 0,024 кг

Спецификация за кабелите
• Дължина: 1 м

Габарити на опаковката
• Начин на поставяне: Окачен
• Тип опаковка: Картон
• Брой включени продукти: 1
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

5 x 19,5 x 3,5 см
• Бруто тегло: 0,054 кг
• Нето тегло: 0,024 кг
• Тегло на опаковката: 0,03 кг
• EAN: 87 12581 68678 9

Външен кашон
• Брой потребителски опаковки: 36
• Външен кашон (л x Ш x В): 34,5 x 24,5 x 22,7 см
• Бруто тегло: 2,49 кг
• Нето тегло: 0,864 кг
• Тегло на опаковката: 1,626 кг
• GTIN: 1 87 12581 68678 6

Вътрешен кашон
• Брой потребителски опаковки: 6
• Вътрешен кашон (л x Ш x В): 

11,5 x 11,2 x 20,9 см
• Бруто тегло: 0,34 кг
• Нето тегло: 0,144 кг
• Тегло на опаковката: 0,196 кг
• GTIN: 2 87 12581 68678 3
•
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