
 

 

Philips
Synkronointi- ja 
latauskaapeli

• iPhone & iPod

DLC2407BLK
Synkronoi, lataa ja säilytä

yhdellä taivuteltavalla kaapelilla
Säilytä, lataa ja synkronoi iPhonesi tai iPodisi lähellä tietokonettasi. FlexAdapt-toiminnon 
ansiosta voit taivutella alustasta pysty- tai vaakasuuntaisen jalustan. Helppokäyttöinen 
jalusta kotiin ja toimistoon.

Tyylikäs
• Kiinteä, joustava jalusta iPhonelle/iPodille
• Laita iPhone tai iPod jalustaan pysty- tai vaakasuuntaan
• FlexAdapt-jalustan saa moniin asentoihin

Välttämätön kaapeli
• USB-kaapeli iPodin tai iPhonen synkronointiin tietokoneen kanssa
• USB-kaapeli lataa tietokoneesta, USB-seinälaturilla tai autolaturilla
• Kätevä vara- tai vaihtokaapeli mukana



 Kätevä vara- tai vaihtokaapeli
iPhonen tai iPodin lataamiseen tietokoneella tai USB-
laturilla sekä synkronointiin iTunesin kanssa tarvitaan 
30-nastaa–USB-kaapeli. Pidä kaapelia mukanasi, 
säilytä sitä pöydällä tai korvaa sillä hukkaamasi 
kaapeli, jotta voit käyttää sitä tarvitessasi.

Kiinteä, joustava jalusta
Kaapelin telakkaan liitettävän pään kaapeli taipuu 
jalustaksi, johon voit laittaa iPhonesi tai iPodisi 
tietokoneesi lähelle.

Pysty- tai vaakasuunta
Jalusta toimii sekä pysty- että vaakasuunnassa.
DLC2407BLK/10

Kohokohdat
• Nettopaino: 0,072 kg •
Yhteensopivuus
• Yhteensopiva: iPod, iPhone

USB-yhteensopiva
• USB-yhteensopiva: USB 2.0

Kaapelin tekniset tiedot
• Pituus: 880 mm

Muotoilu ja pinnoitus
• Väri(t): Musta

Pakkauksen mitat
• Hyllysijoitustyyppi: Dummy
• Pakkaustyyppi: Dummy
• Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 12,7 x 17 x 3,6 cm
• Kokonaispaino: 0,118 kg

• Taara: 0,046 kg
• EAN: 87 12581 58355 2

Ulompi pakkaus
• Kuluttajapakkausten määrä: 36
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 56 x 25 x 29,5 cm
• Kokonaispaino: 5,761 kg
• Nettopaino: 2,592 kg
• Taara: 3,169 kg
• GTIN: 2 87 12581 58355 6

Sisäpakkaus
• Kuluttajapakkausten määrä: 6
• Sisäpakkaus (P x L x K): 23,5 x 18 x 13,8 cm
• Kokonaispaino: 0,844 kg
• Nettopaino: 0,432 kg
• Taara: 0,412 kg
• GTIN: 1 87 12581 58355 9
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