
 

 

Philips
Synchronizačný a nabíjací 
kábel

pre iPhone a iPod

DLC2407BLU
Synchronizujte, nabíjajte a postavte

s jedným ohýbateľným káblom
Poskytnite vášmu zariadeniu iPhone alebo iPod vhodné miesto pri počítači, kde ho môžete postaviť, 

nabíjať a synchronizovať. FlexAdapt umožňuje ohnúť základňu, čím sa vytvorí stojan – vertikálny alebo 

horizontálny. Zbaľte ho, vezmite so sebou a získate jednoduché dokovanie doma či v kancelárii.

Praktický dizajn
• Integrovaný ohybný stojan poskytne zariadeniu iPhone/iPod miesto na odloženie
• Postavte svoj iPhone či iPod vertikálne alebo horizontálne
• Podstavec FlexAdapt môžete využiť ako stojan s viacerými pozíciami

Nenahraditeľný kábel
• Kábel USB na synchronizáciu zariadenia iPod alebo iPhone s počítačom
• Kábel USB umožňuje nabíjanie cez počítač alebo sieťovú či automobilovú nabíjačku USB
• Skvelý ako záložný alebo náhradný kábel, ktorý treba mať poruke



 Skvelý ako záložný alebo náhradný kábel
Tento 30-pinový kábel USB je nevyhnutný na 
synchronizáciu zariadenia iPhone alebo iPod 
s programom iTunes a na nabíjanie cez počítač alebo 
nabíjačku USB. Noste ho so sebou, odložte si ho na 
stôl alebo ho použite ako náhradu za stratený kábel 
– vždy zaručí pripojenie a nabíjanie presne podľa 
vašich potrieb.

Integrovaný ohybný stojan
Jeden koniec kábla s pripojením do doku sa dá ohnúť 
a vytvarovať do stojana, takže poskytne vhodné 
miesto na odloženie zariadenia iPhone alebo iPod 
vedľa počítača.

Vertikálne alebo horizontálne 
postavenie
Stojan funguje v režime na výšku i na šírku, takže 
umožňuje vložiť iPhone alebo iPod do doku 
vertikálne aj horizontálne.
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Hlavné prvky
• Čistá hmotnosť: 0,065 kg • GTIN: 1 87 12581 58356 6
•

Kompatibilita
• Kompatibilné s: iPod, iPhone

Kompatibilita s USB
• Kompatibilné s USB: USB 2.0

Špecifikácie kábla
• Dĺžka: 880 mm

Dizajn a povrchová úprava
• Farba(y): Modré

Rozmery balenia
• Typ balenia: Škatuľa
• Počet zabalených produktov: 1
• Rozmery balenia (Š x V x H): 12 7 x 17 x 3,6 cm
• Hmotnosť brutto: 0,112 kg

• Hmotnosť obalu: 0,047 kg
• EAN: 87 12581 58356 9

Vonkajšia lepenka
• Počet spotrebiteľských balení: 36
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 56 x 25 x 29,5 cm
• Hmotnosť brutto: 5,85 kg
• Čistá hmotnosť: 2,34 kg
• Hmotnosť obalu: 3,51 kg
• GTIN: 2 87 12581 58356 3

Vnútorný kartón
• Počet spotrebiteľských balení: 6
• Vnútorný kartón (D x Š x V): 23,5 x 18 x 13,8 cm
• Hmotnosť brutto: 0,774 kg
• Čistá hmotnosť: 0,39 kg
• Hmotnosť obalu: 0,384 kg
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