
 

 

Philips
Synchronisatie- en 
oplaadkabel

Synchroniseren en opladen

DLC2407U
Synchroniseren, opladen en neerzetten

met één flexibele kabel
Geef uw smartphone een plekje om op te laden en synchroniseren bij de computer. Met 
FlexAdapt kunt u kiezen of u een horizontale of verticale standaard wilt. Moeiteloos mee 
te nemen, dus geschikt voor thuis en op kantoor.

Slank design
• Met de geïntegreerde, flexibele standaard geeft u uw smartphone een plekje
• Plaats uw smartphone verticaal of horizontaal

De onmisbare kabel
• Ideaal als reservekabel of vervangende kabel om altijd bij de hand te hebben
• De USB-kabel laadt op via een computer of USB-wandoplader of -autolader



 Geïntegreerde, flexibele standaard
Het uiteinde van de kabel is zo gemaakt dat deze 
makkelijk in een standaard kan worden geplaatst, 
zodat u uw smartphone een geschikt plekje kan 
geven bij de computer.

Verticale of horizontale standaard
U kunt de standaard zowel in staande als in liggende 
modus gebruiken, zodat u uw smartphone verticaal 
of horizontaal kunt plaatsen.

Ideaal als reserve of vervanging
Neem hem mee, leg hem in uw bureaula of gebruik 
hem als vervanging voor de kabel die u kwijt bent. 
Op deze manier kunt u altijd verbinding maken en 
uw apparaat opladen.

Oplaadkabel voor smartphones
Sluit deze USB 2.0-kabel via USB aan op uw 
computer om uw smartphone eenvoudig op te 
laden. Tevens gebruikt u deze kabel om uw 
smartphone op te laden via een USB-wandoplader of 
-autolader.
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Compatibiliteit
• Compatibel met: Mobiele telefoons

Compatibel met USB
• Compatibel met USB: USB 2.0

Afmetingen van de verpakking
• Verpakkingstype: Karton
• Aantal producten: 1
• Type schap: Beide
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

9,5 x 19,5 x 3,5 cm
• Brutogewicht: 0,118 kg
• Nettogewicht: 0,072 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,046 kg
• EAN: 87 12581 66721 4

Omdoos
• Aantal consumentenverpakkingen: 36
• Omdoos (L x B x H): 44,5 x 23,5 x 33,5 cm
• Brutogewicht: 5,85 kg
• Nettogewicht: 2,592 kg
• Gewicht van de verpakking: 3,258 kg
• GTIN: 1 87 12581 66721 1

Binnendoos
• Aantal consumentenverpakkingen: 6
• Binnendoos (L x B x H): 22 x 21 x 10,5 cm
• Brutogewicht: 0,85 kg
• Nettogewicht: 0,432 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,418 kg
• GTIN: 2 87 12581 66721 8
•
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