
 

 

Philips
Kabel pro synchronizaci a 
nabíjení

pro iPhone a iPod

DLC2407BLU
Synchronizace, nabíjení a stojan

s jedním ohebným kabelem
Poskytněte svému iPhonu nebo iPodu vlastní místo k uložení, nabíjení a synchronizaci vedle 
počítače. Funkce FlexAdapt umožňuje ohnout základnu a vytvořit buď svislý nebo vodorovný 
stojan. Stočením pak získáte pohodlnou dokovací stanici pro domácnost nebo kancelář.

Praktický design
• Integrovaný a ohebný stojan poskytuje iPhonu/iPodu místo k uložení
• Postavte svůj iPhone nebo iPod vertikálně nebo horizontálně
• Základna FlexAdapt představuje víceúčelový podstavec

Důležitý kabel
• USB kabel pro synchronizaci iPodu nebo iPhonu s počítačem
• USB kabel nabíjí prostřednictvím počítače nebo USB či automobilové nabíječky
• Skvělý záložní nebo náhradní kabel, který je dobré mít při ruce



 Skvělá záloha nebo náhrada
Tento kabel s 30pinovým konektorem a USB je 
nezbytný pro synchronizaci iPhonu nebo iPodu 
s knihovnou iTunes a nabíjení prostřednictvím 
počítače nebo USB nabíječky. Noste jej s sebou, 
mějte jej na stole nebo jím nahraďte ztracený kabel, 
abyste v případě potřeby mohli zařízení kdykoliv 
připojit a nabíjet.

Integrovaný a ohebný stojan
Dokovací připojení na konci kabelu je vyrobeno tak, 
aby je bylo možno ohnout do stojanu, díky čemuž lze 
iPhone nebo iPod vedle počítače.

Vertikální i horizontální stojan
Stojan funguje na výšku i na šířku, takže lze dokovat 
IPhone nebo iPod vertikálně nebo horizontálně.
DLC2407BLU/10

Přednosti
• Čistá hmotnost: 0,065 kg • GTIN: 1 87 12581 58356 6
•

Kompatibilita
• Kompatibilní s: iPod, iPhone

Kompatibilita USB
• Kompatibilní s USB: USB 2.0

Vlastnosti kabelu
• Délka: 880 mm

Design a provedení
• Barva(y): Modrá

Rozměry balení
• Typ balení: Krabice
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Rozměry balení (Š x V x H): 12,7 x 17 x 3,6 cm
• Hrubá hmotnost: 0,112 kg

• Hmotnost obalu: 0,047 kg
• EAN: 87 12581 58356 9

Vnější obal
• Počet spotřebitelských balení: 36
• Vnější obal (D x Š x V): 56 x 25 x 29,5 cm
• Hrubá hmotnost: 5,85 kg
• Čistá hmotnost: 2,34 kg
• Hmotnost obalu: 3,51 kg
• GTIN: 2 87 12581 58356 3

Vnitřní krabice
• Počet spotřebitelských balení: 6
• Vnitřní obal (D x Š x V): 23,5 x 18 x 13,8 cm
• Hrubá hmotnost: 0,774 kg
• Čistá hmotnost: 0,39 kg
• Hmotnost obalu: 0,384 kg
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