
 

 

„Philips“
Sinchronizavimo ir 
įkrovimo laidas

skirta „iPad“, „iPhone“ ir „iPod“

DLC2404I
Prijunkite prie kompiuterio per USB

kad įkrautumėte ir sinchronizuotumėte su „iTunes“
Prijunkite „iPad“, „iPhone“ arba „iPod“ prie kompiuterio ir sinchronizuokite muziką, 
programas, nuotraukas, atnaujinimus ir kt. Įkraukite įrenginį prijungę jį esamu USB sieniniu 
arba automobiliniu įkrovikliu. Tai puikus atsarginis arba pakeitimo laidas!

Būtinas laidas
• Naudojant USB laidą kraunama per kompiuterį arba USB sieninį ar automobilinį įkroviklį
• USB kabelis, skirtas „iPad“, „iPhone“ arba „iPod“ su kompiuteriu sinchronizuoti
• Puikus atsarginis arba pakeitimo laidas, kurį verta turėti



 Atsarginis arba pakeitimo laidas
Šis 30 kontaktų perėjimas į USB 2.0 labai svarbus 
norint sinchronizuoti ir įkrauti „iPad“, „iPhone“ arba 
„iPod“. Nešiokitės jį su savimi, turėkite ant stalo arba 
pakeiskite juo pamestą laidą, kad visada galėtumėte 
prisijungti ir įkrauti, kai tik to prireikia.

Laidas, skirtas „iPad“ ir ne tik įkrauti
Šis 30 kontaktų perėjimas į USB 2.0 jungiamas prie 
kompiuterio per USB, todėl galite lengvai krauti savo 
„iPad“, „iPhone“ arba „iPod“. Jį taip pat galima jungti 
prie bet kurio sieninio ar automobilinio USB 
įkroviklio ir įkrauti „iPad“, „iPhone“ arba „iPod“.

Laidas, skirtas „iPad“ ir ne tik 
sinchronizuoti
Šis 30 kontaktų perėjimas į USB 2.0 jungiamas prie 
kompiuterio per USB, todėl galite lengvai 
sinchronizuoti savo „iPad“, „iPhone“ arba „iPod“ su 
„iTunes“, kad galėtumėte persiųsti muziką, 
nuotraukas, programas, naujinimus ir kt.
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Gaminio matmenys
• Gaminio matmenys (W x H x D): 3,5 x 13 x 1 cm
• Svoris: 0,024 kg

Techniniai laido duomenys
• Ilgis: 1 m

Pakavimo matmenys
• Išdėstymo tipas: Pakabinti
• Pakuotės tipas: Kartoninė dėžutė
• Pridedamų gaminių skaičius: 1
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

5 x 19,5 x 3,5 cm
• Bendras svoris: 0,054 kg
• Grynasis svoris: 0,024 kg
• Pakuotės svoris: 0,03 kg
• EAN: 87 12581 68678 9

Išorinė kartoninė dėžutė
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 36
• Outer carton (L x W x H): 34,5 x 24,5 x 22,7 cm
• Bendras svoris: 2,49 kg
• Grynasis svoris: 0,864 kg
• Pakuotės svoris: 1,626 kg
• GTIN: 1 87 12581 68678 6

Vidinė dėžutė
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 6
• Inner carton (L x W x H): 11,5 x 11,2 x 20,9 cm
• Bendras svoris: 0,34 kg
• Grynasis svoris: 0,144 kg
• Pakuotės svoris: 0,196 kg
• GTIN: 2 87 12581 68678 3
•
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