
 

 

Philips
USB-A do USB-C

DLC2103A
Kabel 1,2 m USB-A do USB-C

Naładuj i podłącz telefon za pomocą kabla USB-C. Kabel współpracuje z istniejącą 
sieciową lub samochodową ładowarką USB. To doskonały kabel zapasowy.

Możliwość ładowania urządzeń mobilnych
• Do sieciowych lub samochodowych ładowarek USB

Podstawowy przewód
• Świetny zapasowy lub zamienny kabel, który można mieć pod ręką



 Świetny zapasowy lub zamienny
Możesz nosić go przy sobie, przechowywać w biurku 
lub użyć zamiast zgubionego przewodu. Podłączaj i 
ładuj swoje urządzenie, kiedy chcesz.

Do ładowarek USB
Przewód współpracuje z dowolnym źródłem 
zasilania z interfejsem USB — ładowarką sieciową, 
ładowarką samochodową lub komputerem — w celu 
wygodnego ładowania.
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Zgodność
• Współpracuje z następującymi urządzeniami: 

Urządzenia z portem USB typu C

Dane techniczne przewodów
• Długość: 1,2 m

Stylistyka i wykończenie
• Materiały: Skóra syntetyczna

Karton zewnętrzny
• Liczba opakowań konsumenckich: 36
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

34 x 21,5 x 23 cm
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

13,4 x 8,5 x 9,1 cala
• Waga brutto: 2,78 kilogram
• Waga netto: 1,008 kilogram
• Waga opakowania: 1,772 kilogram

• Waga brutto: 6,129 lb
• Waga netto: 2,222 lb
• Waga opakowania: 3,907 lb
• GTIN: 1 48 95229 10931 2

Wymiary opakowania
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

5 x 17,5 x 3,5 cm
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

2.0 x 6,9 x 1,4 cala
• Waga brutto: 0,055 kilogram
• Waga netto: 0,028 kilogram
• Waga opakowania: 0,027 kilogram
• Waga brutto: 0,121 lb
• Waga netto: 0,062 lb
• Waga opakowania: 0,060 lb
• EAN: 48 95229 10931 5
•
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