
 

 

Philips
Kabel Sinkronisasi & 
Pengisi Daya

untuk iPhone & iPod

DLC2407BLK
Menyinkronkan, mengisi daya & menopang
dengan satu kabel yang dapat ditekuk
Gunakan alat yang tepat untuk iPhone atau iPod Anda, yang bisa digunakan sebagai dudukan, pengisi 

daya, dan untuk menyinkronkan dengan komputer Anda. FlexAdapt dapat beraksi dengan menekuk 

bagian bawahnya, membentuk dudukan vertikal atau horizontal. Gulung dan bawa ke mana saja untuk 

docking mudah di rumah atau di kantor.

Desain cerdas
• Dudukan fleksibel dan terpadu membuat iPhone/iPod bisa didudukkan
• Berdirikan iPhone atau iPod secara vertikal atau horizontal
• Alas FlexAdapt memungkinkan berbagai posisi berdiri

Kabel penting
• Kabel USB untuk menyinkronkan iPod atau iPhone dengan komputer
• Kabel USB mengisi daya via komputer atau pengisi daya USB dinding atau otomatis
• Kabel cadangan atau pengganti yang hebat untuk selalu dibawa



 Cadangan atau pengganti yang hebat
Kabel 30-pin ke USB ini sangat penting untuk 
menyinkronkan iPhone atau Pod dengan iTunes, dan 
untuk mengisi daya via komputer atau pengisi daya 
USB. Bawa selalu, simpan di meja, atau jadikan 
pengganti kabel yang hilang sehingga Anda selalu bisa 
terhubung dan mengisi daya saat dibutuhkan.

Dudukan fleksibel dan terpadu
Ujung koneksi dok pada kabel dirancang agar bisa 
ditekuk dan dibengkokkan menjadi dudukan, 
sehingga iPhone atau iPod bisa didudukkan di 
samping komputer.

Berdiri vertikal dan horizontal
Dudukan ini bisa digunakan untuk mode potret 
maupun lanskap, sehingga Anda bisa menyambungkan 
iPhone atau iPod secara vertikal maupun horizontal.
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Kelebihan Utama
• Berat bersih: 0,143 lb • GTIN: 1 06 09585 20450 5
•

Kesesuaian
• Kompatibel dengan: iPod, iPhone

Kompatibilitas USB
• Kompatibel dengan USB: USB 2.0

Spesifikasi kabel
• Panjang: 880 mm

Desain dan lapisan
• Warna: Hitam

Dimensi kemasan
• Jenis kemasan: Kotak
• Jumlah produk yang disertakan: 1
• Ukuran kemasan (L x T x D): 5,0 x 6,7 x 1.4 inci
• Berat kotor: 0,247 lb

• Berat tara: 0,104 lb
• UPC: 6 09585 20450 8

Kardus Luar
• Jumlah kemasan konsumen: 18
• Outer carton (L x L x T): 15,7 x 7,3 x 11,8 inci
• Berat kotor: 6,393 lb
• Berat bersih: 2,579 lb
• Berat tara: 3,814 lb
• GTIN: 2 06 09585 20450 2

Kardus Dalam
• Jumlah kemasan konsumen: 3
• Inner carton (L x L x T): 6,9 x 5,1 x 5,3 inci
• Berat kotor: 0,917 lb
• Berat bersih: 0,430 lb
• Berat tara: 0,487 lb
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