
 

 

Philips
FlexAdapt

til iPhone & iPod

DLC2407GRN
Synkronisering, opladning og stander

med et bøjeligt kabel
Giv din iPhone eller iPod et ordentligt sted at stå, lade op og synkronisere ved din computer. 
FlexAdapt giver dig mulighed for at bøje basen, så du får en stander, der er enten lodret eller 
vandret. Rul den op, tag den med dig, og få mulighed for nem docking hjemme eller på kontoret.

Smart design
• Indbygget, fleksibel stander giver dig et sted at placere din iPhone/iPod
• Opbevar din iPhone eller iPod lodret eller vandret
• FlexAdapt-basen udgør en stander med flere positionsmuligheder

Det essentielle kabel
• USB-kabel til synkronisering af iPod eller iPhone med din computer
• USB-kabel oplader via en computer eller USB-oplader til stikkontakt eller bil.
• Et fantastisk kabel at skifte til eller have i baghånden!



 Fantastisk som reserve eller til 
udskiftning
30-ben til USB-kablet er essentielt til synkronisering 
af din iPhone eller iPod med iTunes og til opladning 
via din computer eller USB-oplader. Tag det med dig, 
opbevar det på skrivebordet, eller erstat det, du har 
mistet, så du altid nemt kan tilslutte og oplade, når 
behovet opstår.

Indbygget, fleksibel stander
Den ende af kablet, der sluttes til dockingstationen, 
kan laves om til en stander ved at bøje det, så du har 
et godt sted at opbevare din iPhone eller iPod ved 
siden af computeren.

Lodret og vandret stander
Standeren fungerer både i stående og liggende 
tilstand, så du kan vælge at placere din iPhone eller 
iPod enten lodret eller vandret.
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Vigtigste nyheder
• GTIN: 1 87 12581 58357 3
•

Kompatibilitet
• Kompatibel med: iPod, iPhone

USB-kompatibilitet
• USB-kompatibel: USB 2.0

Specifikationer for kabel
• Længde: 880 mm

Design og finish
• Farve(r): Grøn

Emballagens mål
• Emballagetype: Kasse
• Antal medfølgende produkter: 1
• Mål på emballage (B x H x D): 12,7 x 17 x 3,6 cm
• Bruttovægt: 0,112 kg
• Nettovægt: 0,065 kg

• Taravægt: 0,047 kg
• EAN: 87 12581 58357 6

Yderemballage
• Antal forbrugeremballager: 36
• Ydre indpakning (L x B x H): 56 x 25 x 29,5 cm
• Bruttovægt: 5,85 kg
• Nettovægt: 2,34 kg
• Taravægt: 3,51 kg
• GTIN: 2 87 12581 58357 0

Indvendig emballage
• Antal forbrugeremballager: 6
• Indvendig emballage (L x B x H): 

23,5 x 18 x 13,8 cm
• Bruttovægt: 0,774 kg
• Nettovægt: 0,39 kg
• Taravægt: 0,384 kg
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