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DLC2416U
Φόρτιση smartphone ή άλλων συσκευών μέσω Micro USB
από οποιαδήποτε υποδοχή USB
Εύκολη φόρτιση, άνετη σύνδεση. Με αυτό το καλώδιο, μπορείτε να φορτίζετε όλες σας 
τις συσκευές με υποδοχή micro USB και να συγχρονίζετε το smartphone σας με 
υπολογιστή, για αποστολή ή λήψη ενημερώσεων. Αποτελεί το τέλειο εφεδρικό καλώδιο.

Φορτίστε τις φορητές συσκευές σας
• Συμπεριλαμβάνεται καλώδιο micro-USB, για σύνδεση και φόρτιση
• Σύνδεση σε φορτιστές USB τοίχου ή αυτοκινήτου
• Τέλειο ανταλλακτικό καλώδιο



 Συμπεριλαμβάνεται καλώδιο Micro-
USB
Το συμπεριλαμβανόμενο καλώδιο micro-USB σε 
USB 2.0 προορίζεται για χρήση με κινητά 
τηλέφωνα, ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές και 
άλλες φορητές συσκευές με σύνδεση micro-USB. 
Μεταφέρετέ το μαζί σας, έχετέ το στο γραφείο 
σας ή αντικαταστήστε ένα καλώδιο που έχετε 
χάσει, ώστε να μπορείτε πάντα να συνδεθείτε και 
να φορτίσετε, όταν χρειάζεται.

Εφεδρικό καλώδιο
Έχετε διαρκώς μαζί σας το καλώδιο USB, για να 
ανεβάζετε περιεχόμενο, να ενημερώνετε τη 
συσκευή σας ή να τη φορτίζετε μέσω 
οποιασδήποτε πηγής USB.

Σύνδεση σε φορτιστές USB
Συνδέστε το στις πηγές τροφοδοσίας μέσω USB 
που διαθέτετε (τοίχου, αυτοκινήτου, υπολογιστή), 
για πρακτική φόρτιση ανά πάσα στιγμή.
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Διαστάσεις προϊόντος
• Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 

3 x 15 x 2,5 εκ.
• Βάρος: 0,022 κ.

Συμβατότητα
• Συμβατότητα με: Γενική, Κινητά τηλέφωνα, MP3 

Player, PC & φορητοί υπολογιστές, Μονάδες GPS

Καλώδια
• Περιλαμβάνονται στη συσκευασία: USB με micro-

USB

Προδιαγραφές καλωδίου
• Μήκος: 1 ιγ

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

5 x 19,5 x 3,5 εκ.

• Μικτό βάρος: 0,048 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,022 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,026 κ.
• EAN: 87 12581 66810 5

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

37 x 22,5 x 25 εκ.
• Μικτό βάρος: 3 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,792 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 2,208 κ.
• GTIN: 1 87 12581 66810 2

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

21 x 11,5 x 11,5 εκ.
• Μικτό βάρος: 0,366 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,132 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,234 κ.
• GTIN: 2 87 12581 66810 9
•
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