
 

 

Philips
2 m-es szinkronizáló- és 
töltőkábel

iPhone és iPod készülékekhez

DLC2417
Szinkronizálás és töltés

nagyobb mozgásszabadsággal
A 2 méteres szinkronizáló- és töltőkábellel csatlakoztathatja iPod, iPhone vagy iPad 
készülékét számítógéphez, fali USB-töltőhöz vagy autós töltőhöz. A 2 méter hosszú kábel 
nagyobb mozgásszabadságot biztosít a szinkronizálás vagy töltés során.

Töltés és szinkronizálás egyetlen kábellel
• Kényelmes töltés
• Könnyű szinkronizálás

Intelligens kivitel
• Extrahosszú kábel az egyszerű eléréshez és kényelemhez

A nélkülözhetetlen kábel
• USB-kábel az iPod vagy iPhone számítógéppel történő szinkronizálásához
• Egy kéznél lévő, nagyszerű tartalék- vagy cserekábel



 Kábel az iPod vagy iPhone készülékek 
szinkronizálásához

Ezzel az USB 2.0 kábellel egy USB-porton keresztül a 
számítógéphez csatlakoztatja és szinkronizálhatja 
iTunes alkalmazással rendelkező iPod vagy iPhone 
készülékét zene, fényképek, alkalmazások, frissítések 
és más tartalmak átviteléhez.

Egy nagyszerű tartalék- vagy cserekábel
A 30-tűs USB-kábel nélkülözhetetlen iTunes 
alkalmazással rendelkező iPhone vagy iPod 
készülékének számítógéppel vagy USB-töltővel 
történő töltéséhez. Hordja magánál, tartsa az 
asztalán, vagy használja az elveszett kábele helyett, 
hogy készülékei mindig töltésre és csatlakoztatásra 
készek legyenek.

Extrahosszú kábel
Néha hosszabb kábelre van szüksége az egyszerű 
eléréshez és kényelemhez
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Kompatibilitás
• Kompatibilis: iPod, iPhone

Kábeladatok
• Hosszúság: 2 m

Formatervezés és kidolgozás
• Szín(ek): Fehér

Méret csomagolással együtt
• Csomagolás típusa: Doboz
• Mellékelt termékek száma: 1
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

9,5 x 15,3 x 3,6 cm
• Bruttó tömeg: 0,112 kg
• Nettó tömeg: 0,039 kg
• Táratömeg: 0,073 kg
• EAN: 87 12581 59569 2

Külső kartondoboz
• Fogyasztói csomagolások száma: 36
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

38,5 x 31 x 24 cm
• Bruttó tömeg: 5,401 kg
• Nettó tömeg: 1,404 kg
• Táratömeg: 3,997 kg
• GTIN: 2 87 12581 59569 6

Belső karton
• Fogyasztói csomagolások száma: 6
• Belső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

29,5 x 12 x 10,5 cm
• Bruttó tömeg: 0,781 kg
• Nettó tömeg: 0,234 kg
• Táratömeg: 0,547 kg
• GTIN: 1 87 12581 59569 9
•

Műszaki adatok
2 m-es szinkronizáló- és töltőkábel
iPhone és iPod készülékekhez  

http://www.philips.com

