
 

 

Philips
Synkronointi- ja 
latauskaapeli

iPadille, iPhonelle ja iPodille

DLC2404
Liitä tietokoneen USB-porttiin

ja lataa sekä synkronoi iTunesin kanssa
Liitä iPad, iPhone tai iPod tietokoneeseesi ja synkronoi musiikkisi, sovelluksesi, kuvasi, 
päivitykset ja paljon muuta. Tietokoneeseen liitetty laite latautuu. Toimii nykyisten USB-
seinä- ja autolaturien kanssa. Erinomainen vara- ja vaihtokaapeli.

Välttämätön kaapeli
• Kätevä vara- tai vaihtokaapeli mukana
• USB-kaapeli lataa tietokoneesta, USB-seinälaturilla tai autolaturilla
• USB-kaapeli iPadin, iPhonen tai iPodin synkronointiin tietokoneen kanssa



 Vara- tai vaihtokaapeli
Tällä 30-nastaisella USB 2.0 -kaapelilla synkronoit ja 
lataat iPadin, iPodin tai iPhonen kätevästi. Pidä sitä 
mukanasi tai työpöydälläsi tai käytä sitä, jos olet 
hukannut vanhan kaapelin, niin voit liittää ja ladata 
laitteen aina tarvittaessa.

iPadin ja muiden laitteiden latauskaapeli
Tällä 30-nastaisella USB 2.0 -kaapelilla lataat iPadin, 
iPhonen tai iPodin helposti tietokoneen USB-
liitännästä. Voit myös liittää iPadin, iPhonen tai iPodin 
ladattavaksi mihin tahansa USB-seinä- tai autolaturiin.

iPadin ja muiden laitteiden 
synkronointikaapeli
Tällä 30-nastaisella USB 2.0 -kaapelilla liität iPadin, 
iPhonen tai iPodin tietokoneeseesi ja synkronoit 
laitteen iTunesin kanssa muun muassa musiikin, 
kuvien, sovellusten, päivitysten siirtoa varten.
DLC2404/10

Kohokohdat
• Kuluttajapakkausten määrä: 36 •
Kaapelin tekniset tiedot
• Pituus: 1 m

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: 0,061 kg
• Nettopaino: 0,037 kg
• Taara: 0,024 kg
• EAN: 87 12581 55848 2

Ulompi pakkaus

• Ulompi pakkaus (P x L x K): 31 x 28 x 24 cm
• Kokonaispaino: 3,218 kg
• Nettopaino: 1,332 kg
• Taara: 1,886 kg
• GTIN: 2 87 12581 55848 6

Sisäpakkaus
• Kuluttajapakkausten määrä: 6
• Sisäpakkaus (P x L x K): 29,5 x 8,5 x 10,5 cm
• Kokonaispaino: 0,457 kg
• Nettopaino: 0,222 kg
• Taara: 0,235 kg
• GTIN: 1 87 12581 55848 9
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