
 

 

Philips
Mini- og mikro-USB til 
USB-kabler

Universel USB

DLC2416
Oplad dine enheder

fra alle USB-forbindelser
Vær ladet op altid, og bevar forbindelsen – det er nemt at oplade din enhed, overføre 
indhold eller downloade opdateringer med de alsidige kabler. De er dejlige at have ved 
hånden som ekstra- eller udskiftningskabler.

Oplad dine mobile enheder
• Mikro-USB-kabel medfølger til tilslutning og opladning
• Mini-USB-kabel medfølger til tilslutning og opladning
• Et fantastisk kabel at skifte til eller have i baghånden!
• Tilslut til din eksisterende USB-vægoplader eller biloplader



 Mikro-USB-kabel medfølger
Det medfølgende mikro-USB til USB 2.0-kabel er 
beregnet til mobiltelefoner, digitalkameraer og andre 
bærbare enheder med et mikro-USB-stik. Tag det 
med dig, opbevar det på skrivebordet, eller erstat et 
mistet kabel, så du altid kan tilslutte og oplade, når 
det er nødvendigt.

Mini-USB-kabel medfølger
Det medfølgende mini-USB til USB 2.0-kabel er 
beregnet til mobiltelefoner, digitalkameraer og andre 
bærbare enheder med et mini-USB-stik. Tag det med 
dig, opbevar det på skrivebordet, eller erstat et 
mistet kabel, så du altid kan tilslutte og oplade, når 
det er nødvendigt.

Reserve- eller udskiftningskabel
Sørg for at have USB-kablet parat, så du altid kan 
overføre indhold, opdatere din enhed eller oplade 
via en USB-kilde.

Tilslut til dine USB-opladere
Tilslut til en af dine eksisterende USB-baserede 
strømkilder – væg-, bil- eller computerstik - så er det 
nemt at oplade, når du har brug for det.
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Kabler
• Inklusive: USB til mikro-USB, USB til mini-USB

Emballagens mål
• Emballagetype: Kasse
• Antal medfølgende produkter: 1
• Mål på emballage (B x H x D): 9,5 x 15,3 x 3,6 cm
• Bruttovægt: 0,078 kg
• Nettovægt: 0,043 kg
• Taravægt: 0,035 kg
• EAN: 87 12581 56055 3

Yderemballage
• Antal forbrugeremballager: 36

• Ydre indpakning (L x B x H): 38,5 x 31 x 24 cm
• Bruttovægt: 4,177 kg
• Nettovægt: 1,548 kg
• Taravægt: 2,629 kg
• GTIN: 1 87 12581 56055 0

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

29,5 x 12 x 10,5 cm
• Bruttovægt: 0,577 kg
• Nettovægt: 0,258 kg
• Taravægt: 0,319 kg
• GTIN: 2 87 12581 56055 7
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