
 

 

Philips
Senkronizasyon ve Șarj 
Kablosu

iPhone ve iPod için

DLC2407BLU
Senkronizasyon, şarj ve stand

bir adet bükülebilir kablo ile
iPhone veya iPod'unuzu yerleştirebileceğiniz, şarj edebileceğiniz ve bilgisayarınızla senkronize 
edebileceğiniz uygun bir alana sahip olun. FlexAdapt özelliği sayesinde tabanı bükerek yatay veya 
dikey bir stand oluşturabilirsiniz. Sarın ve evde ya da ofiste kolay kullanım için yanınızda taşıyın.

Akıllı tasarım
• iPhone/iPod'unuzu koymanız için entegre, esnek stand
• iPhone veya iPod'unuzu dikey ya da yatay olarak yerleștirebilirsiniz
• FlexAdapt taban, çok konumlu bir standa dönüșür

Vazgeçilmez kablo
• iPod veya iPhone'u bilgisayarınızla senkronize etmek için USB Kablosu
• USB kablosu bilgisayar, USB duvarı veya araç șarj cihazından șarj eder
• El altında bulundurmak için ideal yedek kablo



 İdeal yedek parça
30 pim - USB kablosu, iPhone veya iPod'unuzu iTunes 
ile senkronize etmek ve bilgisayarınız ya da USB șarj 
cihazı ile șarj etmek için vazgeçilmez bir aksesuardır. 
Kabloyu yanınızda tașıyın, masanızda bulundurun 
veya kaybettiğiniz kablonun yerine kullanarak 
istediğiniz zaman bağlantı kurun ve gerektiğinde 
cihazınızı șarj edin.

Entegre, esnek stand
Kablonun esnek malzemeden üretilen bağlantı 
istasyonu ucu bükülerek standa dönüșür ve iPhone 
veya iPod'unuzu yerleștirebileceğiniz, bilgisayarınızın 
yanında uygun bir alan sunar.

Dikey ve yatay olarak yerleștirin
Yatay ve dikey modda çalıșabilen stand, iPhone veya 
iPod'unuzu dikey veya yatay olarak yerleștirmenize 
olanak sağlar.
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Özellikler
• Net ağırlık: 0,143 lb • GTIN: 1 06 09585 20451 2
•

Uyumluluk
• Așağıdakilerle uyumludur: iPod, iPhone

USB Uyumluluğu
• USB uyumlu: USB 2.0

Kablonun teknik özellikleri
• Uzunluk: 880 mm

Tasarım ve kaplama
• Renk(ler): Mavi

Ambalaj boyutları
• Ambalaj türü: Kutu
• Birlikte verilen ürün sayısı: 1
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 5,0 x 6,7 x 1,4 inç
• Brüt ağırlık: 0,247 lb

• Dara ağırlığı: 0,104 lb
• UPC: 6 09585 20451 5

Dıș Karton
• Ambalaj sayısı: 18
• Dıș karton (L x G x Y): 15,7 x 7,3 x 11,8 inç
• Brüt ağırlık: 6,393 lb
• Net ağırlık: 2,579 lb
• Dara ağırlığı: 3,814 lb
• GTIN: 2 06 09585 20451 9

İç Karton
• Ambalaj sayısı: 3
• İç karton (L x G x Y): 6,9 x 5,1 x 5,3 inç
• Brüt ağırlık: 0,917 lb
• Net ağırlık: 0,430 lb
• Dara ağırlığı: 0,487 lb
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