
 

 

Philips
Synchronisatie- en 
oplaadkabel

voor iPhone en iPod

DLC2407
Synchroniseren, opladen en neerzetten

met één flexibele kabel
Geef uw iPhone of iPod een plekje bij de computer waar u hem kunt opladen of 
synchroniseren. Met FlexAdapt kunt u kiezen of u een horizontale of verticale standaard 
wilt. Moeiteloos mee te nemen, dus geschikt voor thuis en op kantoor.

Slank design
• Met de geïntegreerde, flexibele standaard geeft u uw iPhone/iPod een plekje
• Plaats uw iPhone of iPod verticaal of horizontaal in de standaard

De onmisbare kabel
• De USB-kabel laadt op via een computer of USB-wandoplader of -autolader
• USB-kabel voor het synchroniseren van uw iPod of iPhone met uw computer
• Ideaal als reservekabel of vervangende kabel om altijd bij de hand te hebben



 Kabel voor opladen van iPod of iPhone
Sluit deze USB 2.0-kabel via USB aan op uw 
computer om uw iPod of iPhone eenvoudig op te 
laden. Tevens gebruikt u deze kabel om uw iPod of 
iPhone op te laden via een USB-wandoplader of -
autolader.

Kabel voor synchronisatie van iPod of 
iPhone

Deze USB 2.0-kabel sluit u via USB aan op uw 
computer om uw iPod of iPhone met iTunes te 
synchroniseren voor de overdracht van muziek, 
foto's, toepassingen, updates en meer.

Ideaal als reserve of vervanging
De USB-kabel met 30 pinnen is onmisbaar als u uw 
iPhone of iPod wilt synchroniseren met iTunes of als 
u uw apparaat via de computer of USB-oplader wilt 
opladen. Neem deze kabel mee, bewaar hem op uw 
bureau of vervang hiermee een kabel die u kwijt 
bent, zodat u uw apparaat altijd kunt synchroniseren 
en opladen wanneer dat nodig is.

Geïntegreerde, flexibele standaard

Het uiteinde van de kabel is zo gemaakt dat deze 
makkelijk in een standaard kan worden geplaatst, 
zodat u uw iPhone of iPod een geschikt plekje kan 
geven bij de computer.

Verticale of horizontale standaard
U kunt de standaard zowel in staande als in liggende 
modus gebruiken, zodat u de iPhone of iPod verticaal 
of horizontaal kunt neerzetten.
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Kenmerken
• Aantal consumentenverpakkingen: 36
Compatibel met USB
• Compatibel met USB: USB 2.0

Afmetingen van de verpakking
• Verpakkingstype: Doos
• Aantal producten: 1
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

12,7 x 17 x 3,6 cm
• Brutogewicht: 0,118 kg
• Nettogewicht: 0,046 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,072 kg
• EAN: 87 12581 55849 9

Omdoos

• Omdoos (L x B x H): 56 x 25 x 29,5 cm
• Brutogewicht: 5,761 kg
• Nettogewicht: 1,656 kg
• Gewicht van de verpakking: 4,105 kg
• GTIN: 2 87 12581 55849 3

Binnendoos
• Aantal consumentenverpakkingen: 6
• Binnendoos (L x B x H): 23,5 x 18 x 13,8 cm
• Brutogewicht: 0,844 kg
• Nettogewicht: 0,276 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,568 kg
• GTIN: 1 87 12581 55849 6
•
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