
 

 

Philips
2m kabel pro synchronizaci 
a nabíjení

pro iPhone a iPod

DLC2417
Synchronizace a nabíjení

s větší svobodou pohybu
Tento dvoumetrový kabel pro synchronizaci a nabíjení umožňuje připojit iPod, iPhone 
nebo iPad k počítači, USB nástěnné nabíječce nebo k nabíječce do automobilu. Délka 
kabelu poskytuje větší svobodu pohybu během synchronizace nebo nabíjení.

Nabíjení a synchronizace jediným kabelem
• Pohodlné nabíjení
• Snadná synchronizace

Praktický design
• Mimořádně dlouhý kabel pro snadný přístup a pohodlí

Důležitý kabel
• USB kabel pro synchronizaci iPodu nebo iPhonu s počítačem
• Skvělý záložní nebo náhradní kabel, který je dobré mít při ruce



 Kabel k synchronizaci iPodu nebo 
iPhonu

Tento kabel USB 2.0 slouží k připojení k počítači 
pomocí USB a snadné synchronizaci iPodu nebo 
iPhonu s knihovnou iTunes pro přenos hudby, 
fotografií, aplikací, aktualizací atd.

Skvělá záloha nebo náhrada
Tento kabel s 30pinovým konektorem a USB je 
nezbytný pro synchronizaci iPhonu nebo iPodu 
s knihovnou iTunes a nabíjení prostřednictvím 
počítače nebo USB nabíječky. Noste jej s sebou, 
mějte jej na stole nebo jím nahraďte ztracený kabel, 
abyste v případě potřeby mohli zařízení kdykoliv 
připojit a nabíjet.

Mimořádně dlouhý kabel
Někdy je delší kabel přesně to, co potřebujete pro 
lepší přístup a zvýšené pohodlí.
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Kompatibilita
• Kompatibilní s: iPod, iPhone

Vlastnosti kabelu
• Délka: 2m

Design a provedení
• Barva(y): Bílý

Rozměry balení
• Typ balení: Krabice
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Rozměry balení (Š x V x H): 9,5 x 15,3 x 3,6 cm
• Hrubá hmotnost: 0,112 kg
• Čistá hmotnost: 0,039 kg
• Hmotnost obalu: 0,073 kg
• EAN: 87 12581 59569 2

Vnější obal
• Počet spotřebitelských balení: 36
• Vnější obal (D x Š x V): 38,5 x 31 x 24 cm
• Hrubá hmotnost: 5,401 kg
• Čistá hmotnost: 1,404 kg
• Hmotnost obalu: 3,997 kg
• GTIN: 2 87 12581 59569 6

Vnitřní krabice
• Počet spotřebitelských balení: 6
• Vnitřní obal (D x Š x V): 29,5 x 12 x 10,5 cm
• Hrubá hmotnost: 0,781 kg
• Čistá hmotnost: 0,234 kg
• Hmotnost obalu: 0,547 kg
• GTIN: 1 87 12581 59569 9
•

Specifikace
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