
 

 

Philips
Synchronizačný a nabíjací 
kábel

• Synchronizácia a nabíjanie

DLC2407U
Synchronizujte, nabíjajte a postavte

s jedným ohýbateľným káblom
Poskytnite svojmu smartfónu vhodné miesto pri počítači, kde ho môžete postaviť, nabíjať a 

synchronizovať. FlexAdapt umožňuje ohnúť podstavec, čím vznikne stojan – zvislý alebo vodorovný. 

Zbaľte ho, vezmite so sebou a získate jednoduché dokovacie riešenie na doma či do kancelárie.

Praktický dizajn
• Integrovaný ohybný stojan poskytne smartfónu miesto na odloženie
• Postavte svoj smartfón zvislo alebo vodorovne

Nenahraditeľný kábel
• Skvelý ako záložný alebo náhradný kábel, ktorý treba mať poruke
• Kábel USB na nabíjanie cez počítač alebo sieťovú/automobilovú nabíjačku USB



 Integrovaný ohybný stojan
Jeden koniec kábla s pripojením do doku sa dá ohnúť 
a vytvarovať do stojana, takže poskytne vhodné 
miesto na odloženie smartfónu hneď vedľa počítača.

Zvislé alebo vodorovné postavenie
Stojan funguje v režime na výšku aj na šírku, takže 
umožňuje vložiť smartfón do doku zvisle aj 
vodorovne.

Skvelý ako záložný alebo náhradný kábel
Noste ho so sebou, nechávajte ho na pracovnom 
stole alebo ním nahraďte stratený kus – vždy budete 
môcť pripojiť a nabíjať svoje zariadenie.

Kábel na nabíjanie smartfónu
Kábel USB 2.0 sa pripojí k počítaču cez USB, čím 
umožní jednoducho nabíjať váš smartfón. Možno ho 
použiť aj na pripojenie k ľubovoľnej sieťovej alebo 
automobilovej nabíjačke USB a nabíjať váš smartfón.
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Kompatibilita
• Kompatibilné s: Mobilné telefóny

Kompatibilita s USB
• Kompatibilné s USB: USB 2.0

Rozmery balenia
• Typ balenia: Lepenka
• Počet zabalených kusov výrobkov: 1
• Typ policového umiestnenia: Obidve
• Rozmery balenia (Š x V x H): 9,5 x 19,5 x 3,5 cm
• Hmotnosť brutto: 0,118 kg
• Hmotnosť netto: 0,072 kg
• Hmotnosť obalu: 0,046 kg
• EAN: 87 12581 66721 4

Vonkajší kartón
• Počet užívateľských balení: 36
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 44,5 x 23,5 x 33,5 cm
• Hmotnosť brutto: 5,85 kg
• Hmotnosť netto: 2,592 kg
• Hmotnosť obalu: 3,258 kg
• GTIN: 1 87 12581 66721 1

Vnútorný kartón
• Počet užívateľských balení: 6
• Vnútorný kartón (D x Š x V): 22 x 21 x 10,5 cm
• Hmotnosť brutto: 0 85 kg
• Hmotnosť netto: 0,432 kg
• Hmotnosť obalu: 0,418 kg
• GTIN: 2 87 12581 66721 8
•

Technické údaje
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