
 

 

Philips
Synkroniserings- og 
opladningskabel

til iPhone & iPod

DLA75004
Tilslut til din computer via USB

Det vigtigste kabel til iPod og iPhone
Du synkroniserer din iPod og iPhone med din computer for at hente musik, billeder, opdateringer og 

meget mere - og her er det kabel, du har brug for. Oplader ved tilslutning. Fungerer sammen med din 

nuværende USB-oplader til stikkontakt eller bil. Det er et fantastisk kabel at skifte til eller have i 

baghånden!

Det essentielle kabel
• USB-kabel til synkronisering af iPod eller iPhone med din computer
• USB-kabel oplader via en computer eller USB-oplader til stikkontakt eller bil.
• Et fantastisk kabel at skifte til eller have i baghånden!



 God som reserve eller til udskiftning
30-ben til USB-kablet er essentielt til synkronisering 
af din iPhone eller iPod med iTunes og til opladning 
via din computer eller USB-oplader. Tag det med dig, 
opbevar det på skrivebordet, eller erstat det, du har 
mistet, så du altid nemt kan tilslutte og oplade, når 
behovet opstår.
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USB-kompatibilitet
• USB-kompatibel: USB 2.0

iPhone-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPhone

iPod-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPod med dockingstik

Emballagens mål
• Mål på emballage (B x H x D): 

8,89 x 15,875 x 2,54 cm
• Nettovægt: 0,02347 kg
• Bruttovægt: 0,031 kg
• Taravægt: 0,00753 kg
• EAN: 87 12581 50979 8
• Antal medfølgende produkter: 1
• Emballagetype: Emballage

Yderemballage
• Ydre indpakning (L x B x H): 50 x 18,5 x 24 cm
• Nettovægt: 0,84492 kg
• Bruttovægt: 2,9 kg
• Taravægt: 2,05508 kg
• GTIN: 2 87 12581 50979 2
• Antal forbrugeremballager: 36

Indvendig emballage
• Indvendig emballage (L x B x H): 

19,7 x 18,4 x 9,8 cm
• Nettovægt: 0,14082 kg
• Bruttovægt: 0,45 kg
• Taravægt: 0,30918 kg
• GTIN: 1 87 12581 50979 5
• Antal forbrugeremballager: 6
•

Specifikationer
Synkroniserings- og opladningskabel
til iPhone & iPod

http://www.philips.com

