
 

 

Philips
Synchronizačný a nabíjací 
kábel

pre iPad, iPhone a iPod

DLC2404I
Pripojenie k počítaču prostredníctvom rozhrania USB
na nabíjanie a synchronizáciu s iTunes
Pripojte zariadenie iPad, iPhone alebo iPod k vášmu počítaču na synchronizáciu hudby, aplikácií, 
fotografií, aktualizáciu a mnoho ďalších funkcií. Nabíjanie zariadenia počas pripojenia – kompatibilné 
s nabíjačkou USB, ktorú už používate doma alebo v aute. Skvelý náhradný kábel, ktorý sa vždy zíde!

Nenahraditeľný kábel
• Kábel USB na nabíjanie cez počítač alebo sieťovú/automobilovú nabíjačku USB
• Kábel USB na synchronizáciu zariadení iPad, iPhone a iPod s počítačom
• Skvelý ako záložný alebo náhradný kábel, ktorý treba mať poruke



 Záložný alebo náhradný kábel
Tento 30-pinový kábel s koncovkou USB 2.0 je 
nenahraditeľným pomocníkom pri synchronizácii a 
nabíjaní zariadenia iPad, iPhone či iPod. Noste ho so 
sebou, odložte si ho na stôl alebo ho použite ako 
náhradu za stratený kábel – vždy zaručí pripojenie a 
nabíjanie podľa vašich potrieb.

Kábel na nabíjanie zariadenia iPad a 
ďalšie funkcie
Tento 30-pinový kábel s koncovkou USB 2.0 sa 
pripojí k počítaču cez USB, čím umožní jednoducho 
nabíjať zariadenie iPad, iPhone alebo iPod. Možno ho 
použiť aj na pripojenie k ľubovoľnej sieťovej alebo 
automobilovej nabíjačke USB a nabíjať iPad, iPhone 
alebo iPod.

Kábel na synchronizáciu zariadenia iPad 
a ďalšie funkcie
Tento 30-pinový kábel s koncovkou USB 2.0 sa 
pripojí k počítaču cez konektor USB, čím umožní 
synchronizovať zariadenie iPad, iPhone alebo iPod 
s programom iTunes na prenášanie hudby, fotografií, 
aplikácií, aktualizácií a pod.
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Rozmery produktu
• Rozmery produktu (Š x V x H): 3,5 x 13 x 1 cm
• Hmotnosť: 0,024 kg

Špecifikácie kábla
• Dĺžka: 1 m

Rozmery balenia
• Typ policového umiestnenia: Zavesenie
• Typ balenia: Lepenka
• Počet zabalených kusov výrobkov: 1
• Rozmery balenia (Š x V x H): 5 x 19,5 x 3,5 cm
• Hmotnosť brutto: 0,054 kg
• Hmotnosť netto: 0,024 kg
• Hmotnosť obalu: 0,03 kg
• EAN: 87 12581 68678 9

Vonkajší kartón
• Počet užívateľských balení: 36
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 34,5 x 24,5 x 22,7 cm
• Hmotnosť brutto: 2,49 kg
• Hmotnosť netto: 0,864 kg
• Hmotnosť obalu: 1,626 kg
• GTIN: 1 87 12581 68678 6

Vnútorný kartón
• Počet užívateľských balení: 6
• Vnútorný kartón (D x Š x V): 

11,5 x 11,2 x 20,9 cm
• Hmotnosť brutto: 0,34 kg
• Hmotnosť netto: 0,144 kg
• Hmotnosť obalu: 0,196 kg
• GTIN: 2 87 12581 68678 3
•

Technické údaje
Synchronizačný a nabíjací kábel
pre iPad, iPhone a iPod
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