
 

 

Philips
Καλώδιο συγχρονισμού 
και φόρτισης

• Συγχρονισμού και φόρτισης

DLC2407U
Συγχρονισμός, φόρτιση και βάση

με ένα τυλιγόμενο καλώδιο
Προσφέρετε στο smartphone σας το κατάλληλο μέρος για να στέκεται, να φορτίζει και να 

συγχρονίζεται από τον υπολογιστή σας. Το FlexAdapt σας επιτρέπει να λυγίζετε τη βάση, 

δημιουργώντας ένα στήριγμα είτε κάθετα είτε οριζόντια. Διπλώστε το και πάρτε το μαζί σας όπου 

θέλετε, για εύκολη σύνδεση στο σπίτι ή στο γραφείο.

Έξυπνη σχεδίαση
• Η ενσωματωμένη, εύκαμπτη βάση είναι κατάλληλη για smartphone
• Συνδέστε το smartphone κάθετα ή οριζόντια

Το απαραίτητο καλώδιο
• Το ιδανικό ανταλλακτικό καλώδιο
• Το καλώδιο USB φορτίζει μέσω Η/Υ ή μέσω φορτιστή USB τοίχου ή αυτοκινήτου



 Ενσωματωμένη, εύκαμπτή βάση
Το άκρο του καλωδίου σύνδεσης της βάσης είναι 
έτσι κατασκευασμένο ώστε να λυγίζει και να 
τυλίγεται στη βάση, προσφέροντάς σας μια 
κατάλληλη θέση για το smartphone δίπλα στον 
υπολογιστή σας.

Κάθετη, οριζόντια στάση
Η βάση λειτουργεί σε κάθετη και οριζόντια θέση, 
για να συνδέετε το smartphone σας όπως σας 
βολεύει.

Τέλειο ανταλλακτικό
Για τα ταξίδια, για το γραφείο ή απλώς για να 
αντικαταστήσετε αυτό που χάσατε, ώστε να 
συνδέετε και να φορτίζετε τη συσκευή σας όποτε 
χρειάζεται.

Καλώδιο για φόρτιση smartphone
Αυτό το καλώδιο USB 2.0 συνδέεται στον 
υπολογιστή σας μέσω USB για να φορτίζει εύκολα 
το smartphone. Μπορείτε επίσης να το 
χρησιμοποιήσετε για να συνδέσετε οποιονδήποτε 
φορτιστή USB τοίχου ή αυτοκινήτου στο ρεύμα και 
να φορτίσετε το smartphone.
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Συμβατότητα
• Συμβατότητα με: Κινητά τηλέφωνα

Συμβατότητα USB
• Συμβατό με USB: USB 2.0

Διαστάσεις συσκευασίας
• Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία
• Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
• Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Αμφότεροι
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

9,5 x 19,5 x 3,5 εκ.
• Μεικτό βάρος: 0,118 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,072 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,046 κ.
• EAN: 87 12581 66721 4

Εξωτερική συσκευασία
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 36
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

44,5 x 23,5 x 33,5 εκ.
• Μεικτό βάρος: 5,85 κ.
• Καθαρό βάρος: 2,592 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 3,258 κ.
• GTIN: 1 87 12581 66721 1

Εσωτερική συσκευασία
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 6
• Εσωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

22 x 21 x 10,5 εκ.
• Μεικτό βάρος: 0,85 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,432 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,418 κ.
• GTIN: 2 87 12581 66721 8
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