
 

 

Philips
Cabos mini e micro USB 
para USB

USB universal

DLC2416
Carregue os seus dispositivos

a partir de qualquer ligação USB
Estes cabos permitem-lhe carregar o seu telemóvel ou MP3 através do computador ou de 
um carregador de tomada ou para automóvel existente. Trata-se de um excelente conjunto 
de dois cabos suplentes ou de substituição para ter à mão e inclui mini e micro USB para USB.

Carregue os seus dispositivos móveis
• Cabo micro-USB incluído
• Cabo mini-USB incluído
• Ligue os seus carregadores de automóvel e tomada USB
• Óptimo como cabo sobressalente ou substituto para ter à mão



 Cabo micro-USB incluído
O cabo micro-USB para USB 2.0 incluído destina-se 
à utilização com telemóveis, câmaras digitais e 
outros dispositivos portáteis com uma ligação 
micro-USB. Transporte-o consigo, guarde-o na sua 
secretária ou substitua o cabo que perdeu, para que 
possa ligar e carregar sempre que desejar.

Cabo mini-USB incluído
O cabo mini-USB para USB 2.0 incluído destina-se à 
utilização com telemóveis, câmaras digitais e outros 
dispositivos portáteis com uma ligação mini-USB. 
Transporte-o consigo, guarde-o na sua secretária ou 
substitua o cabo que perdeu, para que possa ligar e 
carregar sempre que desejar.

Óptimo como sobressalente ou 
substituto
Mantenha o cabo USB à mão para garantir que está 
sempre pronto para carregar conteúdo, actualizar o 
seu dispositivo ou efectuar carregamentos através 
de uma fonte USB.
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Cabos
• Incluído: USB para micro-USB, USB para mini-USB

Especificações dos cabos
• Comprimento: 2 cabos, 1 metro cada

Dimensões da embalagem
• Tipo de embalagem: Caixa
• Número de produtos incluídos: 1
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

9,5 x 15,3 x 3,6 cm
• Peso bruto: 0,078 kg
• Peso líquido: 0,043 kg
• Tara: 0,035 kg
• EAN: 87 12581 56055 3

Embalagem exterior
• Número de embalagens para o consumidor: 36
• Embalagem exterior (C x L x A): 

38,5 x 31 x 24 cm
• Peso bruto: 4,177 kg
• Peso líquido: 1,548 kg
• Tara: 2,629 kg
• GTIN: 1 87 12581 56055 0

Embalagem Interior
• Número de embalagens para o consumidor: 6
• Embalagem interior (C x L x A): 

29,5 x 12 x 10,5 cm
• Peso bruto: 0,577 kg
• Peso líquido: 0,258 kg
• Tara: 0,319 kg
• GTIN: 2 87 12581 56055 7
•

Especificações
Cabos mini e micro USB para USB
USB universal  
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