
 

 

Philips
Kabel pro synchronizaci a 
nabíjení

• Synchronizace a nabíjení

DLC2407U
Synchronizace, nabíjení a stojan

s jedním ohebným kabelem
Poskytněte svému chytrému telefonu vlastní místo k ukládání, 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 chytrému telefonu místo k uložení
• Vertikální nebo horizontální dokování chytrého telefonu

Důležitý kabel
• Skvělý záložní nebo náhradní kabel, který je dobré mít při ruce
• USB kabel nabíjí prostřednictvím počítače nebo USB či automobilové nabíječky



 Integrovaný a ohebný stojan
Dokovací připojení na konci kabelu je vyrobeno tak, 
aby jej bylo možno ohnout do stojanu, a uvolnit tak 
místo pro chytrý telefon vedle počítače.

Vertikální i horizontální stojan
Stojan funguje na výšku i na šířku, takže vám umožní 
dokovat chytrý telefon vertikálně i horizontálně.

Skvělá záloha nebo náhrada
Noste jej s sebou, mějte jej na stole nebo jím 
nahraďte ten ztracený, takže budete moci zařízení 
vždy připojit a nabíjet, kdykoli to jen budete 
potřebovat.

Kabel k nabíjení chytrého telefonu
Kabel USB 2.0 slouží k propojení počítače pomocí 
připojení USB a snadnému nabíjení chytrého 
telefonu. Také jej lze připojit k libovolné nástěnné 
nabíječce USB nebo nabíječce do auta a použít 
k napájení a nabíjení chytrého telefonu.
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Kompatibilita
• Kompatibilní se: Mobilní telefony

Kompatibilita USB
• Kompatibilní s USB: USB 2.0

Rozměry balení
• Typ balení: Karton
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ umístění poličky: Obojí
• Rozměry balení (Š x V x H): 9,5 x 19,5 x 3,5 cm
• Hrubá hmotnost: 0,118 kg
• Čistá hmotnost: 0,072 kg
• Hmotnost obalu: 0,046 kg
• EAN: 87 12581 66721 4

Vnější obal
• Počet spotřebitelských balení: 36
• Vnější obal (D x Š x V): 44,5 x 23,5 x 33,5 cm
• Hrubá hmotnost: 5,85 kg
• Čistá hmotnost: 2,592 kg
• Hmotnost obalu: 3,258 kg
• GTIN: 1 87 12581 66721 1

Vnitřní krabice
• Počet spotřebitelských balení: 6
• Vnitřní obal (D x Š x V): 22 x 21 x 10,5 cm
• Hrubá hmotnost: 0,85 kg
• Čistá hmotnost: 0,432 kg
• Hmotnost obalu: 0,418 kg
• GTIN: 2 87 12581 66721 8
•
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