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Sinchronizavimas ir įkrovimas

DLC2407U
Sinchronizuokite, įkraukite ir laikykite

naudodami sulenkiamą laidą
Laikykite savo išmanųjį telefoną tinkamoje vietoje, kraukite ir sinchronizuokite prijungę prie kompiuterio. 

„FlexAdapt“ funkcija leidžia sulenkti pagrindą ir laikyti telefoną vertikaliai arba horizontaliai. Suvyniokite 

laidą ir pasiimkite su savimi, kad galėtumėte prijungti prie stotelės namuose arba biure be vargo.

Išmanus dizainas
• Integruotas lankstus stovas yra puiki vieta išmaniajam telefonui
• Statykite išmanųjį telefoną vertikaliai arba horizontaliai

Būtinas laidas
• Puikus atsarginis arba pakeitimo laidas, kurį verta turėti
• Naudojant USB laidą kraunama per kompiuterį arba USB sieninį ar automobilinį įkroviklį



 Integruotas lankstus stovas
Jungimo prie stotelės laido galą galima lankstyti ir iš 
jo išlenkti stovą, kuris puikiai tiks norint padėti 
išmanųjį telefoną prie kompiuterio.

Statykite vertikaliai arba horizontaliai
Stovas puikiai tinka naudojant stačios ir gulsčios 
padėties režimus, todėl išmanųjį telefoną galėsite 
prijungti vertikaliai arba horizontaliai.

Puikus atsarginis arba pakeitimo laidas
Nešiokitės jį su savimi, turėkite ant stalo arba 
pakeiskite juo pamestą laidą, kad visada galėtumėte 
prisijungti ir įkrauti, kai tik to prireikia.

Išmaniojo telefono įkrovimo laidas
USB 2.0 laidas jungiamas prie kompiuterio per USB 
jungtį ir lengvai įkrauna išmanųjį telefoną. Jį taip pat 
galima jungti prie bet kurio sieninio ar automobilinio 
USB įkroviklio ir įkrauti išmanųjį telefoną.
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Suderinamumas
• Suderinama su: Mobilieji telefonai

USB suderinamumas
• Suderintas su USB: USB 2.0

Pakavimo matmenys
• Pakuotės tipas: Kartoninė dėžutė
• Pridedamų gaminių skaičius: 1
• Išdėstymo tipas: Abu
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

9,5 x 19,5 x 3,5 cm
• Bendras svoris: 0,118 kg
• Grynasis svoris: 0,072 kg
• Pakuotės svoris: 0,046 kg
• EAN: 87 12581 66721 4

Išorinė kartoninė dėžutė
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 36
• Outer carton (L x W x H): 44,5 x 23,5 x 33,5 cm
• Bendras svoris: 5,85 kg
• Grynasis svoris: 2,592 kg
• Pakuotės svoris: 3,258 kg
• GTIN: 1 87 12581 66721 1

Vidinė dėžutė
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 6
• Inner carton (L x W x H): 22 x 21 x 10,5 cm
• Bendras svoris: 0,85 kg
• Grynasis svoris: 0,432 kg
• Pakuotės svoris: 0,418 kg
• GTIN: 2 87 12581 66721 8
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