
 

 

Philips
Кабел за синхронизиране 
и зареждане

• Синхронизиране и зареждане

DLC2407U
Синхронизиране, зареждане и съхраняване
с един гъвкав кабел
Дайте на вашия смартфон подходящо място, където да стои, да се зарежда и синхронизира с 

вашия компютър. Действието FlexAdapt ви позволява да огънете основата, за да създадете 

поставка - вертикална или хоризонтална. Приберете я и я носете със себе си за лесно поставяне 

у дома и в офиса.

Интелигентен дизайн
• Вградена гъвкава поставка за вашия смартфон
• Поставете вашия смартфон вертикално или хоризонтално

Незаменимият кабел
• Чудесен кабел - резервен или за смяна, по всяко време
• USB кабел за зареждане от компютър или USB стенно или автомобилно зарядно 
устройство



 Вградена гъвкава поставка
Краят на кабела, който се включва в поставката, е 
изработен така, че да се огъва и извива в 
поставката, за да ви осигури подходящо място за 
поставяне на вашия смартфон в близост до 
компютъра.

Поставяне вертикално или 
хоризонтално
Поставката застава както във вертикално, така и в 
хоризонтално положение, за да можете да 
поставите вашия смартфон в желаното 
положение.

Чудесен кабел - резервен или за смяна
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 смартфон
Този USB 2.0 кабел се свързва към компютъра 
чрез USB, позволявайки лесно зареждане на 
вашия смартфон. Може да се използва и за 
свързване към всяко USB стенно или 
автомобилно зарядно устройство, за да 
захранвате и зареждате вашия смартфон.
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Съвместимост
• Съвместим с: Мобилни телефони

Съвместимост с USB
• Съвместимо с USB: USB 2.0

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

9,5 x 19,5 x 3,5 см
• Бруто тегло: 0,118 кг
• Нето тегло: 0,072 кг
• Тегло на опаковката: 0,046 кг
• EAN: 87 12581 66721 4

Външен кашон
• Брой потребителски опаковки: 36
• Външен кашон (л x Ш x В): 44,5 x 23,5 x 33,5 см
• Бруто тегло: 5,85 кг
• Нето тегло: 2,592 кг
• Тегло на опаковката: 3,258 кг
• GTIN: 1 87 12581 66721 1

Вътрешен кашон
• Брой потребителски опаковки: 6
• Вътрешен кашон (л x Ш x В): 22 x 21 x 10,5 см
• Бруто тегло: 0,85 кг
• Нето тегло: 0,432 кг
• Тегло на опаковката: 0,418 кг
• GTIN: 2 87 12581 66721 8
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