
 

 

Philips
Καλώδιο συγχρονισμού 
και φόρτισης μήκους 2μ.

για iPhone και iPod

DLC2417
Συγχρονισμός και φόρτιση με

μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων
Το καλώδιο συγχρονισμού και φόρτισης μήκους 2 μέτρων συνδέει το iPod, το iPhone ή το iPad με 

τον υπολογιστή, το φορτιστή τοίχου USB ή το φορτιστή αυτοκινήτου. Με μήκος πάνω από 1,8 

μέτρα, το καλώδιο αυτό σας παρέχει μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων κατά τη διάρκεια του 

συγχρονισμού ή της φόρτισης.

Φόρτιση και συγχρονισμός με ένα μόνο καλώδιο
• Πρακτική φόρτιση
• Εύκολος συγχρονισμός

Έξυπνη σχεδίαση
• Εξαιρετικά μακρύ καλώδιο για καλύτερη πρόσβαση και μεγαλύτερη ευκολία

Το απαραίτητο καλώδιο
• Καλώδιο USB για το συγχρονισμό του iPod ή του iPhone με τον υπολογιστή σας
• Τέλειο ανταλλακτικό καλώδιο



 Καλώδιο συγχρονισμού για iPod ή 
iPhone

Αυτό το καλώδιο USB 2.0 συνδέεται με τον 
υπολογιστή σας μέσω USB για το συγχρονισμό 
του iPod ή του iPhone σας με το iTunes, για τη 
μεταφορά μουσικής, φωτογραφιών, εφαρμογών, 
ενημερώσεων και πολλών ακόμα.

Τέλειο ανταλλακτικό
Το 30πινο καλώδιο USB είναι απαραίτητο για το 
συγχρονισμό του iPhone ή του iPod σας με το 
iTunes και για φόρτιση μέσω του υπολογιστή ή 
του φορτιστή USB. Μπορείτε να το μεταφέρετε 
μαζί σας, να το φυλάξετε στο γραφείο σας ή να 
αντικαταστήσετε αυτό που χάσατε, ώστε να 
μπορείτε πάντα να συνδεθείτε και να φορτίσετε, 
όταν χρειάζεται.

Εξαιρετικά μακρύ καλώδιο
Ορισμένες φορές, ένα μακρύτερο καλώδιο είναι 
απλώς ό,τι χρειάζεστε για καλύτερη πρόσβαση και 
μεγαλύτερη ευκολία
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Συμβατότητα
• Συμβατότητα με: iPod, iPhone

Προδιαγραφές καλωδίου
• Μήκος: 2m

Σχεδιασμός και φινίρισμα
• Χρώμα(τα): Λευκό

Διαστάσεις συσκευασίας
• Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία
• Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

9,5 x 15,3 x 3,6 εκ.
• Μικτό βάρος: 0,112 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,039 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,073 κ.
• EAN: 87 12581 59569 2

Εξωτερική συσκευασία
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 36
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

38,5 x 31 x 24 εκ.
• Μικτό βάρος: 5,401 κ.
• Καθαρό βάρος: 1,404 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 3,997 κ.
• GTIN: 2 87 12581 59569 6

Εσωτερική συσκευασία
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 6
• Εσωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

29,5 x 12 x 10,5 εκ.
• Μικτό βάρος: 0,781 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,234 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,547 κ.
• GTIN: 1 87 12581 59569 9
•

Προδιαγραφές
Καλώδιο συγχρονισμού και φόρτισης μήκους 2μ.
για iPhone και iPod  
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