
 

 

Philips
Szinkronizáló- és 
töltőkábel

iPad, iPhone és iPod 

készülékekhez

DLC2404I
Csatlakoztassa számítógépéhez USB csatlakozón keresztül
a töltéshez és iTunes alkalmazással való szinkronizáláshoz
Csatlakoztassa az iPad, iPhone vagy iPod készüléket a számítógéphez, hogy szinkronizálhassa a 

zeneszámait, alkalmazásait, fényképeit, feltöltéseit és még sok minden mást. Csatlakoztatás közben a 

készülékét töltheti is, és mindez működik a meglévő USB fali vagy autós töltővel. Nagyszerű dolog, ha 

van egy ilyen tartalék vagy cserekábele!

A nélkülözhetetlen kábel
• USB-kábel a számítógéppel történő töltéshez vagy USB-s fali vagy autós töltő
• USB kábel iPad, iPhone vagy iPod számítógéppel való szinkronizálásához
• Egy kéznél lévő, nagyszerű tartalék- vagy cserekábel



 Tartalék- vagy cserekábel
Ez az új 30-tűs / USB 2.0 kábel létfontosságú az iPad, 
iPhone vagy iPod készülék szinkronizálásához és 
töltéséhez. Vigye magával, tartsa az íróasztalán, vagy 
szerezzen be egy újat, ha elveszítette, hogy mindig 
tudja készülékét csatlakoztatni és tölteni, amikor 
csak szükséges.

Kábel iPad töltéséhez és egyebekhez
Ezzel a 30-tűs / USB 2.0 kábellel a számítógépéhez 
csatlakozhat USB-n keresztül, így könnyedén 
feltöltheti iPad, iPhone vagy iPod készülékét. 
Használhatja az iPad, iPhone vagy iPod fali USB-s vagy 
autós töltőhöz való csatlakozására és töltésére is.

Kábel iPad szinkronizálásához és 
egyebekhez
Ezzel a 30-tűs / USB 2.0 kábellel a számítógépéhez 
csatlakozva USB-n keresztül szinkronizálhatja a 
zenefájlokat, fényképeket, alkalmazásokat, 
frissítéseket és egyebeket iPad, iPhone vagy iPod 
készüléke és az iTunes között.
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Termék méretei
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 3,5 x 13 x 1 cm
• Tömeg: 0,024 kg

Kábeladatok
• Hosszúság: 1 m

Méret csomagolással együtt
• Polcra helyezési mód: Függesztés
• Csomagolás típusa: Karton
• Tartozékok száma: 1
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

5 x 19,5 x 3,5 cm
• Bruttó tömeg: 0,054 kg
• Nettó tömeg: 0,024 kg
• Táratömeg: 0,03 kg
• EAN: 87 12581 68678 9

Külső karton
• Fogyasztói csomagolások száma: 36
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

34,5 x 24,5 x 22,7 cm
• Bruttó tömeg: 2,49 kg
• Nettó tömeg: 0,864 kg
• Táratömeg: 1,626 kg
• GTIN: 1 87 12581 68678 6

Belső kartondoboz
• Fogyasztói csomagolások száma: 6
• Belső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

11,5 x 11,2 x 20,9 cm
• Bruttó tömeg: 0,34 kg
• Nettó tömeg: 0,144 kg
• Táratömeg: 0,196 kg
• GTIN: 2 87 12581 68678 3
•
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