
 

 

Philips
Cablu de sincronizare și 
încărcare

pentru iPad, iPhone și iPod

DLC2404I
Conectaţi-vă computerul prin USB

pentru a-l încărca şi a vă sincroniza cu iTunes
Conectaţi-vă dispozitivul iPad, iPhone sau iPod la computer pentru a sincroniza muzica, aplicaţiile, 

fotografiile, actualizările şi altele. Încărcaţi-vă dispozitivul când este conectat – şi funcţionează cu 

încărcătorul dvs. USB existent de perete sau automat. Este un cablu excelent de rezervă sau de schimb!

Cablul esenţial
• Cablul USB încarcă printr-un computer, un încărcător USB de perete/mașină
• Cablu USB pentru sincronizarea iPad, iPhone sau iPod cu computerul dvs.
• Este un cablu excelent de rezervă sau de schimb de avut la îndemână



 Cablu de rezervă sau de schimb
Acest cablu cu 30 de pini la USB 2.0 este esenţial 
pentru sincronizarea și încărcarea iPad, iPhone sau 
iPod. Purtaţi-l la dvs., păstraţi-l la birou sau înlocuiţi 
un cablu pe care l-aţi pierdut, astfel încât să vă puteţi 
conecta și să puteţi încărca întotdeauna când aveţi 
nevoie.

Cablu pentru încărcarea iPad și altele
Acest cablu cu 30 de pini la USB 2.0 conectează 
computerul dvs. prin USB pentru a încărca ușor iPad, 
iPhone sau iPod. Este utilizat, de asemenea, pentru 
conectare la orice încărcător USB de perete sau de 
mașină pentru alimentarea și încărcarea iPad, iPhone 
sau iPod.

Cablu pentru sincronizarea iPad și altele
Acest cablu cu 30 de pini la USB 2.0 vă conectează la 
computer prin USB pentru sincronizarea iPad, 
iPhone sau iPod cu iTunes pentru transferul de 
muzică, fotografii, aplicaţii, actualizări și altele.
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Dimensiuni produs
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 3,5 x 13 x 1 cm
• Greutate: 0,024 kg

Specificaţii cablu
• Lungime: 1 m

Dimensiunile ambalajului
• Tipul amplasării pe rafturi: Atârnare
• Tip ambalaj: Cutie
• Număr de produse incluse: 1
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 5 x 19,5 x 3,5 cm
• Greutate brută: 0,054 kg
• Greutate netă: 0,024 kg
• Greutate proprie: 0,03 kg
• EAN: 87 12581 68678 9

Cutie exterioară
• Număr de ambalaje: 36
• Cutie exterioară (L x L x Î): 34,5 x 24,5 x 22,7 cm
• Greutate brută: 2,49 kg
• Greutate netă: 0,864 kg
• Greutate proprie: 1,626 kg
• GTIN: 1 87 12581 68678 6

Cutie interioară
• Număr de ambalaje: 6
• Cutie interioară (L x L x Î): 11,5 x 11,2 x 20,9 cm
• Greutate brută: 0,34 kg
• Greutate netă: 0,144 kg
• Greutate proprie: 0,196 kg
• GTIN: 2 87 12581 68678 3
•
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