
 

 

Philips
USB-A la USB-C

DLC2103A
Cablu USB A la C de 1,2 m

Încarcă şi conectează telefonul cu acest cablu USB-C. Funcţionează cu încărcătorul USB 
existent de perete sau de maşină. Este un cablu excelent de rezervă sau de schimb!

Încarcă-ţi dispozitivele mobile
• Funcţionează cu încărcătoarele USB de perete sau auto existente

Cablul esenţial
• Este un cablu excelent de rezervă sau de schimb de avut la îndemână



 Cablu excelent de rezervă/schimb
Ia-l cu tine, ţine-l la birou sau înlocuiește un cablu pe 
care l-ai pierdut, astfel încât să te poţi conecta și să-
ţi poţi încărca dispozitivul oricând ai nevoie.

Funcţionează cu încărcătoarele USB
Funcţionează cu oricare dintre sursele de alimentare 
existente pe bază de USB – de perete, auto sau de la 
computer – pentru încărcare convenabilă oriunde ai 
nevoie.
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Compatibilitate
• Funcţionează cu următoarele: Dispozitive cu port 

USB-C

Specificaţii cablu
• Lungime: 1,2 m

Design și finisaj
• Materiale: Imitaţie de piele

Cutie exterioară
• Număr de ambalaje: 36
• Cutie exterioară (L x L x Î): 34 x 21,5 x 23 cm
• Cutie exterioară (L x L x Î): 13,4 x 8,5 x 9,1 inch
• Greutate brută: 2,78 kg
• Greutate netă: 1,008 kg
• Greutate proprie: 1,772 kg

• Greutate brută: 6,129 lb
• Greutate netă: 2,222 lb
• Greutate proprie: 3,907 lb
• GTIN: 1 48 95229 10931 2

Dimensiunile ambalajului
• Număr de produse incluse: 1
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 5 x 17,5 x 3,5 cm
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

2.0 x 6,9 x 1,4 inch
• Greutate brută: 0,055 kg
• Greutate netă: 0,028 kg
• Greutate proprie: 0,027 kg
• Greutate brută: 0,121 lb
• Greutate netă: 0,062 lb
• Greutate proprie: 0,060 lb
• EAN: 48 95229 10931 5
•
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