
 

Philips
Aansluitplug

voor Apple-producten

SCE1002
Aansluitplug voor iPods

Met deze aansluitplug sluit u de universele USB-wandoplader, autolader en oplaadbare 
accu van Philips aan op een 30-pins iPod. De plug werkt als een converter, dus aansluiting 
via de iPod-kabel is altijd veilig.

Eenvoudig aan te sluiten
• Aansluiten en opladen met de aansluitplug
 



 Aansluiten en opladen met de 
aansluitplug
Gebruik deze aansluitplug om uw apparaat op te 
laden met USB-laders van Philips, waaronder de 
Power4Life-autoladers, wandopladers en oplaadbare 
accu's. Ideaal om als extra plug bij u te hebben.
SCE1002/00

Kenmerken

* iPod-kabel wordt niet meegeleverd met product
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Connectiviteit
• Compatibel met:: Apple iPods
• Geschikt voor:: Philips SCM4380, SCM4480, 

SCM7880, SCE4420, SCE4430, SCE7640

Afmetingen van het product
• Afmetingen van product (B x H x D): 

1,6 x 4,8 x 1 cm
• Gewicht: 0,00882 kg

Afmetingen van de verpakking
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

10 x 11 x 0,5 cm
• Nettogewicht: 0,01 kg
• Brutogewicht: 0,02 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,01 kg
• EAN: 87 12581 46555 1

• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Blister

Omdoos
• GTIN: 1 87 12581 46555 8
• Omdoos (L x B x H): 32,5 x 26,5 x 14,5 cm
• Nettogewicht: 0,5 kg
• Brutogewicht: 1 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,5 kg
• Aantal consumentenverpakkingen: 50

Compatibiliteit iPod
• Compatibel met: iPod, iPod 1G, iPod 5e generatie, 

iPod classic, iPod Mini, iPod nano 1e generatie, iPod 
nano 2e generatie, iPod nano 3e generatie, iPod 
nano 4e generatie, iPod Shuffle, iPod touch, iPod 
touch 2e generatie, iPod met kleurenscherm
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