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Senkronizasyon, şarj ve stand

bir adet bükülebilir kablo ile
Akıllı Telefonunuzu yerleştirebileceğiniz, şarj edebileceğiniz ve bilgisayarınızla senkronize 
edebileceğiniz uygun bir alana sahip olun. FlexAdapt özelliği sayesinde tabanı bükerek yatay 
veya dikey bir stand oluşturabilirsiniz. Sarın ve evde ya da ofiste kullanım için yanınızda taşıyın.

Akıllı tasarım
• Akıllı Telefonunuzu koymanız için entegre, esnek stand
• Akıllı Telefonunuzu dikey veya yatay olarak yerleștirin

Vazgeçilmez kablo
• El altında bulundurmak için ideal yedek kablo
• USB kablosu bilgisayar, USB duvarı veya araç șarj cihazından șarj eder



 Entegre, esnek stand
Kablonun esnek malzemeden üretilen bağlantı 
istasyonu ucu bükülerek standa dönüșür ve Akıllı 
Telefonunuzu yerleștirebileceğiniz, bilgisayarınızın 
yanında uygun bir alan sunar.

Dikey ve yatay olarak yerleștirin
Yatay ve dikey modda çalıșabilen stand, Akıllı 
Telefonunuzu dikey veya yatay olarak 
yerleștirmenize olanak sağlar.

İdeal yedek parça
İstediğiniz zaman bağlantı kurmak ve gerektiğinde 
cihazı șarj etmek için kabloyu yanınızda tașıyın, 
masanızda bulundurun veya kaybettiğiniz orijinal 
kablonun yerine kullanın.

Akıllı Telefon șarj kablosu
USB 2.0 kablo, Akıllı Telefonunuzu kolayca șarj 
etmek için bilgisayarınıza USB yoluyla bağlanır. Ayrıca 
Akıllı Telefonunuza güç sağlamak ve cihazınızı șarj 
etmek için kabloyu tüm USB duvar ya da araç șarj 
cihazlarına bağlayabilirsiniz.
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Uyumluluk
• Așağıdakilerle uyumludur: Cep telefonları

USB Uyumluluğu
• USB uyumlu: USB 2.0

Ambalaj boyutları
• Ambalaj türü: Karton
• Birlikte verilen ürün sayısı: 1
• Raf yerleșimi tipi: Her ikisi
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 9,5 x 19,5 x 3,5 cm
• Brüt ağırlık: 0,118 kg
• Net ağırlık: 0,072 kg
• Dara ağırlığı: 0,046 kg
• EAN: 87 12581 66721 4

Dıș Karton
• Ambalaj sayısı: 36
• Dıș karton (L x G x Y): 44,5 x 23,5 x 33,5 cm
• Brüt ağırlık: 5,85 kg
• Net ağırlık: 2,592 kg
• Dara ağırlığı: 3,258 kg
• GTIN: 1 87 12581 66721 1

İç Karton
• Ambalaj sayısı: 6
• İç karton (L x G x Y): 22 x 21 x 10,5 cm
• Brüt ağırlık: 0,85 kg
• Net ağırlık: 0,432 kg
• Dara ağırlığı: 0,418 kg
• GTIN: 2 87 12581 66721 8
•

Teknik Özellikler
Senkronizasyon ve Șarj Kablosu
Senkronizasyon ve Șarj

http://www.philips.com

