
 

 

Philips
Synkronointi- ja 
latauskaapeli, 2 m

iPhone & iPod

DLC2417
Synkronointi ja lataus

ja täydellinen liikkumisvapaus
2-metrisellä synkronointi- ja latauskaapelilla liität iPodin, iPhonen tai iPadin 
tietokoneeseen, USB-seinälaturiin tai autolaturiin. 2 metriä pitkä kaapeli antaa täydellisen 
liikkumisvapauden synkronoinnin ja latauksen ajaksi.

Synkronointi ja lataus samalla kaapelilla
• Kätevä lataus
• Helppo synkronointi

Tyylikäs
• Erikoispitkä kaapeli helpottaa käyttöä

Välttämätön kaapeli
• USB-kaapeli iPodin tai iPhonen synkronointiin tietokoneen kanssa
• Kätevä vara- tai vaihtokaapeli mukana



 iPodin tai iPhonen synkronointikaapeli

Liitä tämä USB 2.0 -kaapeli tietokoneen USB-
liitäntään ja synkronoi iPod tai iPhone iTunesin 
kanssa esimerkiksi musiikin, valokuvien ja sovellusten 
siirtämiseen.

Kätevä vara- tai vaihtokaapeli
iPhonen tai iPodin lataamiseen tietokoneella tai USB-
laturilla sekä synkronointiin iTunesin kanssa tarvitaan 
30-nastainen PIN-USB-kaapeli. Pidä kaapelia 
mukanasi, säilytä sitä pöydällä tai korvaa hukkaamasi 
kaapeli, jotta voit käyttää sitä tarvitessasi.

Erikoispitkä kaapeli
Joskus tilanne vaatii pitemmän kaapelin
DLC2417/10
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Yhteensopivuus
• Yhteensopiva: iPod, iPhone

Kaapelin tekniset tiedot
• Pituus: 2 m

Muotoilu ja pinnoitus
• Väri(t): valkoinen

Pakkauksen mitat
• Pakkaustyyppi: Laatikko
• Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 9,5 x 15,3 x 3,6 cm
• Kokonaispaino: 0,112 kg
• Nettopaino: 0,039 kg
• Taara: 0,073 kg
• EAN: 87 12581 59569 2

Ulompi pakkaus
• Kuluttajapakkausten määrä: 36
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 38,5 x 31 x 24 cm
• Kokonaispaino: 5,401 kg
• Nettopaino: 1,404 kg
• Taara: 3,997 kg
• GTIN: 2 87 12581 59569 6

Sisäpakkaus
• Kuluttajapakkausten määrä: 6
• Sisäpakkaus (P x L x K): 29,5 x 12 x 10,5 cm
• Kokonaispaino: 0,781 kg
• Nettopaino: 0,234 kg
• Taara: 0,547 kg
• GTIN: 1 87 12581 59569 9
•
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