
 

 

Philips
Synknings- och 
laddningskabel

för iPhone & iPod

DLC2407BLU
Synkronisering, laddning och stativ

med en böjbar kabel
Ge din iPhone eller iPod ett ordentligt ställe där den kan stå, laddas och synkroniseras vid datorn. 
Tack vare FlexAdapt Action kan du böja basen och skapa ett stativ antingen vertikalt eller 
horisontellt. Vik ihop den och ta den med dig för enkel dockning hemma eller på kontoret.

Smart design
• Integrerat, flexibelt stativ ger din iPhone/iPod en plats att stå på
• Ställ din iPhone eller iPod vertikalt eller horisontellt
• FlexAdapt-basen är ett flerpositionsstativ

Den oumbärliga kabeln
• USB-kabel för synkronisering av iPod eller iPhone med datorn
• USB-kabel laddar via en dator eller USB-vägg- eller billaddare
• Bra reservkabel att ha tillhands



 Bra reserv- eller utbytesdel
Kabeln för anslutning mellan 30-stiftskontakt och 
USB är oumbärlig när du ska synkronisera iPod-/
iPhone-enheten med iTunes, eller ladda den via 
datorn eller en USB-laddare. Bär den med dig, ha den 
i skrivbordet eller ersätt den du tappat bort, så kan 
du alltid ansluta och ladda enheten när du behöver 
det.

Integrerat, flexibelt stativ
Dockningsanslutningsänden av kabeln är böjd så att 
den utgör ett stativ där du kan ställa din iPhone eller 
iPod vid datorn.

Ställ vertikalt eller horisontellt
Stativet fungerar i båda stående och liggande läge, så 
du kan docka din iPhone eller iPod antingen vertikalt 
eller horisontellt.
DLC2407BLU/10

Funktioner
• Nettovikt: 0,065 kg •
Kompatibilitet
• Kompatibel med: iPod, iPhone

USB-kompatibel
• USB-kompatibel: USB 2.0

Kabelspecifikationer
• Längd: 880 mm

Design och finish
• Färg(er): Blå

Förpackningens mått
• Förpackningstyp: Låda
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningens mått (B x H x D): 

12,7 x 17 x 3,6 cm
• Bruttovikt: 0,112 kg

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

Yttre kartong
• Antal konsumentförpackningar: 36
• Yttre kartong (L x B x H): 56 x 25 x 29,5 cm
• Bruttovikt: 5,85 kg
• Nettovikt: 2,34 kg
• Taravikt: 3,51 kg
• GTIN: 2 87 12581 58356 3

Inre kartong
• Antal konsumentförpackningar: 6
• Inre kartong (L x B x H): 23,5 x 18 x 13,8 cm
• Bruttovikt: 0,774 kg
• Nettovikt: 0,39 kg
• Taravikt: 0,384 kg
• GTIN: 1 87 12581 58356 6
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