
 

 

Philips
Καλώδιο συγχρονισμού 
και φόρτισης

για iPad, iPhone και iPod

DLC2404I
Συνδεθείτε στον υπολογιστή μέσω USB

για φόρτιση και συγχρονισμό με το iTunes
Συνδέστε το iPad, το iPhone ή το iPod στον υπολογιστή σας και συγχρονίστε μουσική, εφαρμογές, 

φωτογραφίες, ενημερώσεις και πολλά ακόμη. Φορτίστε τη συσκευή ενώ είναι συνδεμένη στον 

υπολογιστή. Λειτουργεί με το φορτιστή USB τοίχου ή αυτοκινήτου που διαθέτετε, ενώ αποτελεί 

ιδανικό εφεδρικό καλώδιο!

Το απαραίτητο καλώδιο
• Το καλώδιο USB φορτίζει μέσω υπολογιστή ή μέσω φορτιστή USB τοίχου ή αυτοκινήτου
• Καλώδιο USB για συγχρονισμό του iPad, iPhone ή iPod με τον υπολογιστή σας
• Τέλειο ανταλλακτικό καλώδιο



 Εφεδρικό καλώδιο
Αυτό το καλώδιο 30 ακίδων με USB 2.0 είναι 
απαραίτητο για το συγχρονισμό και τη φόρτιση 
του iPad, iPhone ή iPod. Πάρτε το μαζί σας, 
φυλάξτε το στο γραφείο σας ή αντικαταστήστε το 
καλώδιο που χάσατε, για να μπορείτε πάντα να 
συνδέετε και να φορτίζετε τη συσκευή σας όποτε 
θέλετε.

Καλώδιο φόρτισης iPad και πολλά άλλα
Αυτό το καλώδιο 30 ακίδων με USB 2.0 είναι 
απαραίτητο για το συγχρονισμό και τη φόρτιση 
του iPad, iPhone ή iPod. Χρησιμοποιήστε το επίσης 
για να συνδέσετε οποιαδήποτε επιτοίχιο 
φορτιστή USB ή φορτιστή αυτοκινήτου στην πρίζα 
και να φορτίσετε το iPad, iPhone ή iPod.

Καλώδιο συγχρονισμού iPad και πολλά 
άλλα
Αυτό το καλώδιο 30 ακίδων με USB 2.0 συνδέεται 
στον υπολογιστή σας μέσω USB για συγχρονισμό 
του iPad, iPhone ή iPod με το iTunes για μεταφορά 
αρχείων μουσικής, φωτογραφιών, εφαρμογών, 
ενημερώσεων και πολλών άλλων.
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Διαστάσεις προϊόντος
• Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 

3,5 x 13 x 1 εκ.
• Βάρος: 0,024 κ.

Προδιαγραφές καλωδίου
• Μήκος: 1 ιγ

Διαστάσεις συσκευασίας
• Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Ανάρτηση
• Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία
• Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

5 x 19,5 x 3,5 εκ.
• Μικτό βάρος: 0,054 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,024 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,03 κ.
• EAN: 87 12581 68678 9

Εξωτερική συσκευασία
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 36
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

34,5 x 24,5 x 22,7 εκ.
• Μικτό βάρος: 2,49 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,864 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 1,626 κ.
• GTIN: 1 87 12581 68678 6

Εσωτερική συσκευασία
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 6
• Εσωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

11,5 x 11,2 x 20,9 εκ.
• Μικτό βάρος: 0,34 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,144 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,196 κ.
• GTIN: 2 87 12581 68678 3
•

Προδιαγραφές
Καλώδιο συγχρονισμού και φόρτισης
για iPad, iPhone και iPod
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