
 

 

Philips
Kable mini- i micro-USB na 
USB

Uniwersalny USB

DLC2416
Ładowanie urządzeń

z dowolnego złącza USB
Te przewody umożliwiają ładowanie telefonu komórkowego lub odtwarzacza MP3 za pomocą 

komputera lub ładowarki sieciowej bądź samochodowej. To wspaniały zestaw dwóch zapasowych lub 

zastępczych przewodów, który warto mieć pod ręką – zawiera przewody mini- i micro-USB na USB.

Możliwość ładowania urządzeń mobilnych
• Przewód Micro-USB w zestawie
• Przewód Mini-USB w zestawie
• Możliwość podłączenia do ładowarki USB do montażu na ścianie lub ładowarki samochodowej
• Cenna część zapasowa lub zamienna, którą warto mieć pod ręką



 Przewód Micro-USB w zestawie
Dołączony do zestawu przewód micro-USB / USB 
2.0 pozwala na komunikację z telefonami 
komórkowymi, cyfrowymi aparatami fotograficznymi 
i innymi urządzeniami przenośnymi ze złączem 
micro-USB. Noś go przy sobie, trzymaj w biurku lub 
zastąp zagubiony przewód, by móc połączyć 
urządzenie i naładować zawsze wtedy, gdy jest to 
konieczne.

Przewód Mini-USB w zestawie
Dołączony do zestawu przewód mini-USB / USB 2.0 
pozwala na komunikację z telefonami komórkowymi, 
cyfrowymi aparatami fotograficznymi i innymi 
urządzeniami przenośnymi ze złączem mini-USB. 
Noś go przy sobie, trzymaj w biurku lub zastąp 
zagubiony przewód, aby podłączyć urządzenie i je 
naładować zawsze wtedy, gdy jest to konieczne.

Cenna część zapasowa lub zamienna
Zawsze dostępny przewód USB pozwala skopiować 
zawartość, zaktualizować urządzenie lub naładować 
akumulator ze źródła USB.
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Przewody
• Dołączony: Przewód USB / micro-USB, Przewód 

USB / mini-USB

Dane techniczne przewodów
• Długość: 2 przewody o długości jednego metra

Wymiary opakowania
• Rodzaj opakowania: Pudełko
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

9,5 x 15,3 x 3,6 cm
• Waga brutto: 0,078 kg
• Waga netto: 0,043 kg
• Ciężar opakowania: 0,035 kg
• EAN: 87 12581 56055 3

Karton zewnętrzny
• Liczba opakowań konsumenckich: 36
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

38,5 x 31 x 24 cm
• Waga brutto: 4,177 kg
• Waga netto: 1,548 kg
• Ciężar opakowania: 2,629 kg
• GTIN: 1 87 12581 56055 0

Karton wewnętrzny
• Liczba opakowań konsumenckich: 6
• Karton wewnętrzny (L x szer. x wys.): 

29,5 x 12 x 10,5 cm
• Waga brutto: 0,577 kg
• Waga netto: 0,258 kg
• Ciężar opakowania: 0,319 kg
• GTIN: 2 87 12581 56055 7
•

Dane techniczne
Kable mini- i micro-USB na USB
Uniwersalny USB  
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