
 

 

Philips
Lataus- ja 
synkronointitelakka

iPhonelle ja iPod Touchille

DLM2246
Kompakti telakointiasema synkronointiin ja lataukseen
kätevä taskukokoinen ratkaisu
Kannettavassa taskukokoisessa telakointiasemassa iPhone tai iPod on helppo säilyttää ja synkronoida. 

Mukana toimitetulla kaapelilla voit ladata laitteen tietokoneen kautta tai USB-laturilla (lisävaruste). 

Kolmikulmainen telakointiasema pitää iPhonen pystyssä myös vaaka-asennossa, ja voit katsella videoita 

tukematta puhelinta käsin.

Kätevä USB-telakointiasema
• Taskukokoinen USB-telakointiasema kätevään lataamiseen
• Ainutlaatuisen muotoilun ansiosta laitteen voi laskea pöydälle videoiden katselun ajaksi
• Mini-USB-synkronointi- ja -latauskaapeli



 Taskukokoinen USB-telakointiasema
Liitä taskukokoinen telakointiasema USB-kaapelilla 
kannettavaan tietokoneeseen tai USB-sovittimeen, 
jotta voit ladata laitteen kätevästi kotona tai 
matkoilla.

Ainutlaatuinen kolmisivuinen muotoilu
Ainutlaatuisen kolmisivuisen muotoilun ansiosta 
laitteen voi asettaa pysty- tai vaaka-asentoon 
videoiden katselun ajaksi. Telakoitu laite latautuu, jos 
USB-kaapeli on kytketty (virtalähteeseen).

Mini-USB-synkronointi- ja -latauskaapeli
Mukana toimitetun mini-USB-kaapelin voi liittää 
USB-latauslaitteeseen, kuten tietokoneeseen tai 
USB- tai autolaturiin. Kun kaapeli on liitetty 
tietokoneeseen, sen avulla voi synkronoida iPhonen 
tai iPodin iTunesin kanssa.
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Kohokohdat
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 31 x 28,5 x 24,3 cm • GTIN: 1 87 12581 54092 7
•

Pakkauksen mitat
• Pakkaustyyppi: Laatikko
• Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 9,5 x 15,3 x 2,5 cm
• Kokonaispaino: 0,09 kg
• Nettopaino: 0,054 kg
• Taara: 0,036 kg
• EAN: 87 12581 54092 0

Ulompi pakkaus
• Kuluttajapakkausten määrä: 36

• Kokonaispaino: 4,4 kg
• Nettopaino: 1,944 kg
• Taara: 2,456 kg
• GTIN: 2 87 12581 54092 4

Sisäpakkaus
• Kuluttajapakkausten määrä: 6
• Sisäpakkaus (P x L x K): 15,7 x 8,6 x 10,6 cm
• Kokonaispaino: 0,54 kg
• Nettopaino: 0,324 kg
• Taara: 0,216 kg
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