
 

 

Philips
Szinkronizáló és töltő 
kábel

iPhone és iPod készülékekhez

DLC2407BLU
Szinkronizálás, töltés és tartóállvány

egy hajlékony kábellel
Tökéletes tartó, ahol nem csupán feltöltheti, de a számítógéppel szinkronizálhatja is iPhone vagy iPod 

készülékét. A FlexAdapt működésnek köszönhetően a talp elhajlításával függőleges vagy vízszintes 

tartóállványt alakíthat belőle. Csomagolja össze, és vigye magával otthonába vagy munkahelyére az 

egyszerű dokkolás érdekében.

Intelligens kialakítás
• Integrált, sokoldalú felhasználást biztosító iPhone/iPod tartóállvány
• Állítsa iPhone vagy iPod készülékét függőlegesen vagy vízszintesen
• A FlexAdapt talp egy többpozíciós tartó

A nélkülözhetetlen kábel
• USB-kábel az iPod vagy iPhone számítógéppel történő szinkronizálásához
• USB-kábel a számítógéppel történő töltéshez vagy USB-s fali vagy autós töltő
• Egy kéznél lévő, nagyszerű tartalék- vagy cserekábel



 Egy nagyszerű tartalék- vagy cserekábel
A 30-tűs USB-kábel nélkülözhetetlen iTunes 
alkalmazással rendelkező iPhone vagy iPod 
készülékének számítógéppel vagy USB-töltővel 
történő töltéséhez. Hordja magánál, tartsa az 
asztalán, vagy használja az elveszett kábele helyett, 
hogy készülékei mindig töltésre és csatlakoztatásra 
készek legyenek.

Integrált, sokoldalú felhasználást 
biztosító állvány
A vezeték dokkoló felőli vége könnyen hajlítható és 
alakítható, hogy iPhone vagy iPod készülékét 
megfelelően elhelyezhesse a számítógépnél.

Függőleges vagy vízszintes állíthatóság
Az állvány álló, illetve fekvő módban is használható, 
így iPhone vagy iPod készüléke mindkét helyzetben 
dokkolható.
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Fénypontok
• GTIN: 1 87 12581 58356 6
•

Kompatibilitás
• Kompatibilis: iPod, iPhone

USB kompatibilitás
• USB kompatibilis: USB 2.0

Kábeladatok
• Hosszúság: 880 mm

Formatervezés és kidolgozás
• Szín(ek): Kék

Méret csomagolással együtt
• Csomagolás típusa: Doboz
• Mellékelt termékek száma: 1
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

12,7 x 17 x 3,6 cm
• Bruttó tömeg: 0,112 kg
• Nettó tömeg: 0,065 kg

• Táratömeg: 0,047 kg
• EAN: 87 12581 58356 9

Külső kartondoboz
• Fogyasztói csomagolások száma: 36
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

56 x 25 x 29,5 cm
• Bruttó tömeg: 5,85 kg
• Nettó tömeg: 2,34 kg
• Táratömeg: 3,51 kg
• GTIN: 2 87 12581 58356 3

Belső karton
• Fogyasztói csomagolások száma: 6
• Belső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

23,5 x 18 x 13,8 cm
• Bruttó tömeg: 0,774 kg
• Nettó tömeg: 0,39 kg
• Táratömeg: 0,384 kg
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