
 

 

Philips
Cabo sincronização e 
carregamento

para iPad, iPhone e iPod

DLC2404I
Ligue-se ao seu computador via USB

para carregar e sincronizar com o iTunes
Ligue o seu iPad, iPhone ou iPod ao computador para sincronizar música, aplicações, fotografias, 
actualizações e muito mais. Carregue o seu dispositivo enquanto estiver ligado – funciona com o 
seu carregador de tomada ou automóvel. É um óptimo cabo sobressalente ou de substituição!

O cabo essencial
• Cabo USB carrega via computador ou carregador USB de tomada ou automóvel
• Cabo USB para sincronizar o iPad, iPhone ou iPod com o seu computador
• Óptimo como cabo sobressalente ou substituto para ter à mão



 Cabo sobressalente ou de substituição
Este cabo de 30 pinos para USB 2.0 é essencial para 
a sincronização e o carregamento do seu iPad, 
iPhone ou iPod. Transporte-o consigo, guarde-o na 
sua secretária ou substitua o cabo que perdeu, para 
que possa ligar e carregar sempre que desejar.

Cabo para carregar iPad e muito mais
Este cabo de 30 pinos para USB 2.0 liga-se facilmente 
ao seu computador através de USB para carregar 
facilmente o seu iPad, iPhone ou iPod. Utilize 
também para ligar a qualquer carregador USB de 
tomada ou automóvel para alimentar e carregar o 
seu iPad, iPhone ou iPod.

Cabo para sincronizar o iPad e muito 
mais
Este cabo de 30 pinos para USB 2.0 liga-se ao seu 
computador através de USB para sincronizar o seu 
iPad, iPhone ou iPod com iTunes para transferir 
música, fotografias, aplicações, actualizações e muito 
mais.
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Dimensões do produto
• Dimensões do produto (L x A x P): 

3,5 x 13 x 1 cm
• Peso: 0,024 kg

Especificações dos cabos
• Comprimento: 1 m

Dimensões da embalagem
• Tipo de disposição na prateleira: Pendurado
• Tipo de embalagem: Caixa
• Número de produtos incluídos: 1
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

5 x 19,5 x 3,5 cm
• Peso bruto: 0,054 kg
• Peso líquido: 0,024 kg
• Tara: 0,03 kg
• EAN: 87 12581 68678 9

Embalagem exterior
• Número de embalagens para o consumidor: 36
• Embalagem exterior (C x L x A): 

34,5 x 24,5 x 22,7 cm
• Peso bruto: 2.49 kg
• Peso líquido: 0,864 kg
• Tara: 1,626 kg
• GTIN: 1 87 12581 68678 6

Embalagem interior
• Número de embalagens para o consumidor: 6
• Embalagem interior (C x L x A): 

11,5 x 11,2 x 20,9 cm
• Peso bruto: 0,34 kg
• Peso líquido: 0,144 kg
• Tara: 0,196 kg
• GTIN: 2 87 12581 68678 3
•
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