
 

 

Philips
Cablu de sincronizare și 
încărcare

• Încărcare și sincronizare

DLC2407U
Sincronizaţi, încărcaţi şi folosiţi ca suport

cu un singur cablu flexibil
Asiguraţi Smart Phone-ului dvs. un suport adecvat de încărcare şi sincronizare cu 
computerul. Funcţia FlexAdapt vă permite să îndoiţi baza, creând un suport vertical sau 
orizontal. Împachetaţi-l şi luaţi-l cu dvs. pentru andocare facilă acasă sau la birou.

Design inteligent
• Suportul integrat, flexibil oferă un loc potrivit pentru Smart Phone
• Așezaţi-vă Smart Phone-ul vertical sau orizontal

Cablul esenţial
• Este un cablu excelent de rezervă sau de schimb de avut la îndemână
• Cablul USB încarcă printr-un computer, un încărcător USB de perete/mașină



 Suport integrat, flexibil
Capătul pentru conexiunea de andocare a cablului 
este făcut pentru a se flexa și a se îndoi în suport, 
oferindu-vă un loc perfect pentru a așeza Smart 
Phone-ul dvs. lângă calculator.

Așezare verticală, orizontală
Suportul funcţionează în poziţiile portret și peisaj, 
ceea ce vă permite să andocaţi Smart Phone-ul dvs. 
fie vertical, fie orizontal.

Cablu excelent de rezervă/schimb
Purtaţi-l cu dvs., păstraţi-l la birou sau înlocuiţi un 
cablu pe care l-aţi pierdut, astfel încât să vă puteţi 
conecta și să puteţi încărca întotdeauna când aveţi 
nevoie.

Cablu pentru încărcarea Smart Phone-
ului
Acest cablu USB 2.0 se conectează la calculatorul 
dvs. prin USB pentru a vă încărca ușor Smart Phone-
ul. De asemenea, utilizaţi-l pentru a-l conecta la orice 
încărcător USB de perete sau de mașină pentru a 
alimenta și a încărca Smart Phone-ul.
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Compatibilitate
• Compatibil cu: Telefoane mobile

Compatibilitate USB
• Compatibil USB: USB 2.0

Dimensiunile ambalajului
• Tip ambalaj: Cutie
• Număr de produse incluse: 1
• Tipul amplasării pe rafturi: Ambele
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

9,5 x 19,5 x 3,5 cm
• Greutate brută: 0,118 kg
• Greutate netă: 0,072 kg
• Greutate proprie: 0,046 kg
• EAN: 87 12581 66721 4

Cutie exterioară
• Număr de ambalaje: 36
• Cutie exterioară (L x L x Î): 44,5 x 23,5 x 33,5 cm
• Greutate brută: 5,85 kg
• Greutate netă: 2,592 kg
• Greutate proprie: 3,258 kg
• GTIN: 1 87 12581 66721 1

Cutie interioară
• Număr de ambalaje: 6
• Cutie interioară (L x L x Î): 22 x 21 x 10,5 cm
• Greutate brută: 0,85 kg
• Greutate netă: 0,432 kg
• Greutate proprie: 0,418 kg
• GTIN: 2 87 12581 66721 8
•
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