
 

 

Philips
FlexAdapt

dla urządzeń: iPhone i iPod

DLC2407PNK
Synchronizacja, ładowanie i ustawianie

za pomocą jednego giętkiego przewodu
Znajdź przy swoim komputerze odpowiednie miejsce do ustawienia, ładowania i synchronizacji telefonu 

iPhone lub odtwarzacza iPod. System FlexAdapt umożliwia zginanie podstawy i układanie podstawki w 

pozycji pionowej lub poziomej. Zwiń i zabierz ją ze sobą — dokowanie jest proste zarówno w domu, 

jak i w biurze.

Elegancka stylistyka
• Zintegrowana, elastyczna podstawka umożliwia ustawienie urządzenia iPhone lub iPod
• Ustaw telefon iPhone lub odtwarzacz iPod pionowo lub poziomo
• Podstawka FlexAdapt umożliwia ustawienie urządzenia w różnych pozycjach

Podstawowy przewód
• Przewód USB do synchronizacji odtwarzacza iPod lub telefonu iPhone z komputerem
• Przewód USB umożliwia ładowanie za pośrednictwem komputera, ładowarki sieciowej USB lub 
ładowarki samochodowej

• Cenna część zapasowa lub zamienna, którą warto mieć pod ręką



 Cenna część zapasowa lub zamienna
Przewód ze złączami 30-stykowym i USB służy do 
synchronizacji urządzenia iPhone lub iPod z 
platformą iTunes oraz ładowania za pośrednictwem 
komputera lub ładowarki USB. Noś go przy sobie, 
trzymaj w biurku lub zastąp zagubiony przewód, aby 
podłączyć urządzenie i je podładować zawsze wtedy, 
gdy jest to konieczne.

Zintegrowana, elastyczna podstawka
Końcówkę przewodu umożliwiającą dokowanie 
można zgiąć i dopasować do podstawki, aby 
odpowiednio ustawić telefon iPhone lub odtwarzacz 
iPod przy komputerze.

Ustawianie pionowe lub poziome
Podstawka może działać zarówno w poziomie, jak i 
w pionie, co umożliwia dokowanie telefonu iPhone 
lub odtwarzacza iPod w obu tych pozycjach.
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Zalety
• GTIN: 1 87 12581 58358 0
•

Zgodność
• Zgodność z: iPod, iPhone

Obsługa łącza USB
• Zgodność z USB: USB 2.0

Dane techniczne przewodów
• Długość: 880 mm

Stylistyka i wykończenie
• Kolor(y): Różowy

Wymiary opakowania
• Rodzaj opakowania: Pudełko
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

12,7 x 17 x 3,6 cm
• Waga brutto: 0,112 kg
• Waga netto: 0,065 kg

• Ciężar opakowania: 0,047 kg
• EAN: 87 12581 58358 3

Karton zewnętrzny
• Liczba opakowań konsumenckich: 36
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

56 x 25 x 29,5 cm
• Waga brutto: 5,85 kg
• Waga netto: 2,34 kg
• Ciężar opakowania: 3,51 kg
• GTIN: 2 87 12581 58358 7

Karton wewnętrzny
• Liczba opakowań konsumenckich: 6
• Karton wewnętrzny (L x szer. x wys.): 

23,5 x 18 x 13,8 cm
• Waga brutto: 0,774 kg
• Waga netto: 0,39 kg
• Ciężar opakowania: 0,384 kg
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