
 

 

Philips
Synkroniserings- og 
opladningskabel, 2 m

til iPhone & iPod

DLC2417
Synkroniser og oplad med

større bevægelsesfrihed
Synkroniserings- og opladningskablet på 2 meter tilslutter din iPod, iPhone eller iPad til 
din computer, USB-vægoplader eller biloplader. Med sine 2 meter giver kablet dig større 
bevægelsesfrihed under synkronisering og opladning.

Opladning og synkronisering med et enkelt kabel
• Praktisk opladning
• Nem synkronisering

Smart design
• Ekstra langt kabel er praktisk og giver nem adgang

Det essentielle kabel
• USB-kabel til synkronisering af iPod eller iPhone med din computer
• Et fantastisk kabel at skifte til eller have i baghånden!



 Kabel til synkronisering af iPod eller 
iPhone

Dette USB 2.0-kabel tilslutter din iPod eller iPhone 
til din computer via USB for at synkronisere med 
iTunes til overførsel af musik, fotos, programmer, 
opdateringer og meget mere.

Fantastisk som reserve eller til 
udskiftning
30-ben til USB-kablet er essentielt til synkronisering 
af din iPhone eller iPod med iTunes og til opladning 
via din computer eller USB-oplader. Tag det med dig, 
opbevar det på skrivebordet, eller erstat det, du har 
mistet, så du altid nemt kan tilslutte og oplade, når 
behovet opstår.

Ekstralangt kabel
Nogle gange skal du bruge et længere kabel til bedre 
adgang og ekstra komfort
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Kompatibilitet
• Kompatibel med: iPod, iPhone

Specifikationer for kabel
• Længde: 2 m

Design og finish
• Farve(r): Hvid

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: 0,112 kg
• Nettovægt: 0,039 kg
• Taravægt: 0,073 kg
• EAN: 87 12581 59569 2

Yderemballage
• Antal forbrugeremballager: 36
• Ydre indpakning (L x B x H): 38,5 x 31 x 24 cm
• Bruttovægt: 5,401 kg
• Nettovægt: 1,404 kg
• Taravægt: 3,997 kg
• GTIN: 2 87 12581 59569 6

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

29,5 x 12 x 10,5 cm
• Bruttovægt: 0,781 kg
• Nettovægt: 0,234 kg
• Taravægt: 0,547 kg
• GTIN: 1 87 12581 59569 9
•
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