
 

 

Philips
Cabo de sincronização e 
carga

para iPhone e iPod

DLC2407BLU
Sincronizar, carregar e apoiar

com um cabo dobrável
Proporcione ao seu iPhone ou iPod um local adequado para suporte, carregamento e sincronização 

com o seu computador. A tecnologia FlexAdapt permite-lhe dobrar a base, criando um suporte vertical 

ou horizontal. Enrole-o e leve-o consigo para utilizar como base simples em casa ou no escritório.

Design inteligente
• Suporte flexível integrado proporciona um apoio ao iPhone/iPod
• Suporte vertical ou horizontal para o seu iPhone ou iPod
• Base FlexAdapt transforma-se num suporte com várias posições

O cabo essencial
• Cabo USB para sincronizar o iPod ou iPhone com o seu computador
• Cabo USB carrega através de um computador ou carregador USB de tomada ou automóvel
• Óptimo como cabo sobressalente ou substituto para ter à mão



 Óptimo como sobressalente ou 
substituto
O cabo de 30 pinos para USB é essencial para a 
sincronização do seu iPhone ou iPod com o iTunes e 
para o carregamento através do computador ou 
carregador USB. Transporte-o consigo, guarde-o na 
sua secretária ou substitua o cabo que perdeu, para 
que possa ligar e carregar sempre que desejar.

Suporte flexível integrado
A extremidade do cabo para ligação à base foi 
construída de forma a dobrar e formar um suporte, 
proporcionando-lhe um apoio adequado para o seu 
iPhone ou iPod junto do seu computador.

Suporte vertical/horizontal
O suporte funciona tanto em vista vertical como em 
vista horizontal, assim pode colocar o ser iPhone ou 
iPod na base tanto vertical como horizontalmente.
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Destaques
• GTIN: 1 87 12581 58356 6
•

Compatibilidade
• Compatível com: iPod, iPhone

Compatibilidade com USB
• Compatível com USB: USB 2.0

Especificações dos cabos
• Comprimento: 880 mm

Design e acabamento
• Cor(es): Azul

Dimensões da embalagem
• Tipo de embalagem: Caixa
• Número de produtos incluídos: 1
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

12,7 x 17 x 3,6 cm
• Peso bruto: 0,112 kg
• Peso líquido: 0,065 kg

• Tara: 0,047 kg
• EAN: 87 12581 58356 9

Embalagem exterior
• Número de embalagens para o consumidor: 36
• Embalagem exterior (C x L x A): 

56 x 25 x 29,5 cm
• Peso bruto: 5,85 kg
• Peso líquido: 2,34 kg
• Tara: 3,51 kg
• GTIN: 2 87 12581 58356 3

Embalagem Interior
• Número de embalagens para o consumidor: 6
• Embalagem interior (C x L x A): 

23,5 x 18 x 13,8 cm
• Peso bruto: 0,774 kg
• Peso líquido: 0,39 kg
• Tara: 0,384 kg
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