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Szinkronizáló és töltő 
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• Szinkronizálás és töltés

DLC2407U
Szinkronizálás, töltés és tartóállvány

egy hajlékony kábellel
Megfelelően behelyezve nem csupán feltöltheti, de a számítógéppel szinkronizálhatja is okostelefonját. 

A FlexAdapt működésnek köszönhetően a talp elhajlíthatásával függőleges vagy vízszintes tartóállványt 

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

érdekében.

Korszerű kivitel
• Integrált, sokoldalú felhasználást biztosító tartóállvány okostelefonhoz
• Függőlegesen és vízszintesen is elhelyezheti okostelefonját

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



 Integrált, rugalmasan használh. állvány
A vezeték dokkoló felőli vége könnyen hajlítható és 
állványba igazítható, hogy okostelefonját megfelelően 
elhelyezhesse a számítógépnél.

Függőleges vagy vízszintes állíthatóság
Az állvány álló és fekvő módban is használható, így 
függőleges és vízszintes helyzetben is dokkolhatja az 
okostelefonját.

Egy nagyszerű tartalék- vagy cserekábel
Vigye magával, tartsa az asztalán, vagy helyettesítse 
vele az elveszett kábelt, így mindig tudja készülékét 
csatlakoztatni és tölteni, amikor csak szükséges.

Okostelefon töltésére szolgáló kábel
Ezzel az USB 2.0 kábellel könnyen csatlakozhat a 
számítógépéhez USB-n keresztül, így egyszerűen 
töltheti okostelefonját; illetve a kábelt bármilyen 
USB-s fali vagy autós töltőhöz csatlakoztatva is 
töltheti a telefont.
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Kompatibilitás
• Kompatibilitás:: Mobiltelefonok

USB kompatibilitás
• USB kompatibilis: USB 2.0

Méret csomagolással együtt
• Csomagolás típusa: Karton
• Mellékelt termékek száma: 1
• Polcra helyezési mód: Mindkettő
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

9,5 x 19,5 x 3,5 cm
• Bruttó tömeg: 0,118 kg
• Nettó tömeg: 0,072 kg
• Táratömeg: 0,046 kg
• EAN: 87 12581 66721 4

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

44,5 x 23,5 x 33,5 cm
• Bruttó tömeg: 5,85 kg
• Nettó tömeg: 2,592 kg
• Táratömeg: 3,258 kg
• GTIN: 1 87 12581 66721 1

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

22 x 21 x 10,5 cm
• Bruttó tömeg: 0,85 kg
• Nettó tömeg: 0,432 kg
• Táratömeg: 0,418 kg
• GTIN: 2 87 12581 66721 8
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