
 

 

Philips
Mini- ja micro-USB-
kaapelien USB-sovitin

Yleis-USB

DLC2416
Lataa laitteet

mistä tahansa USB-liitännästä
Kaapelit matkapuhelimen tai MP3-soittimen lataamiseen tietokoneesta tai seinä- tai 
autolaturista. Pakkaukseen kuuluu kaksi varalatauskaapelia ja mini- ja mikro-USB-kaapelien 
USB-sovitin.

Lataa mobiililaitteet
• Mukana mikro-USB-kaapeli
• Mukana mini-USB-kaapeli
• Liitä nykyisiin USB-seinä- tai autolatureihin
• Kätevä vara- tai vaihtokaapeli mukana



 Mukana mikro-USB-kaapeli
Laitteen mukana toimitettava mikro-USB–USB 2.0 -
kaapeli on tarkoitettu käytettäväksi sellaisten 
matkapuhelimien, digitaalikameroiden ja muiden 
kannettavien laitteiden kanssa, joissa on mikro-USB-
liitäntä. Pidä se mukanasi tai pöydälläsi tai korvaa sillä 
kadonnut kaapeli, jotta voit aina liittää ja ladata 
laitteesi.

Mukana mini-USB-kaapeli
Laitteen mukana toimitettava mini-USB–USB 2.0 -
kaapeli on tarkoitettu käytettäväksi sellaisten 
matkapuhelimien, digitaalikameroiden ja muiden 
kannettavien laitteiden kanssa, joissa on mini-USB-
liitäntä. Pidä se mukanasi tai pöydälläsi tai korvaa sillä 
kadonnut kaapeli, jotta voit aina liittää ja ladata 
laitteesi.

Kätevä vara- tai vaihtokaapeli
Pidä USB-kaapeli saatavilla, jotta voit aina ladata 
sisältöä, päivittää laitteen tai ladata sen USB-
lähteestä.
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Johdot
• Mukana: USB–mikro-USB, USB–mini-USB

Kaapelin tekniset tiedot
• Pituus: 2 kaapelia, kumpikin 1 m

Pakkauksen mitat
• Pakkaustyyppi: Laatikko
• Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 9,5 x 15,3 x 3,6 cm
• Kokonaispaino: 0,078 kg
• Nettopaino: 0,043 kg
• Taara: 0,035 kg
• EAN: 87 12581 56055 3

Ulompi pakkaus
• Kuluttajapakkausten määrä: 36
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 38,5 x 31 x 24 cm
• Kokonaispaino: 4,177 kg
• Nettopaino: 1,548 kg
• Taara: 2,629 kg
• GTIN: 1 87 12581 56055 0

Sisäpakkaus
• Kuluttajapakkausten määrä: 6
• Sisäpakkaus (P x L x K): 29,5 x 12 x 10,5 cm
• Kokonaispaino: 0,577 kg
• Nettopaino: 0,258 kg
• Taara: 0,319 kg
• GTIN: 2 87 12581 56055 7
•
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