
 

 

„Philips“
Perėjimas iš USB į „Micro 
USB“

Sinchronizavimas ir įkrovimas
1 metras / 3,2 pėdos

DLC2416U
Kraukite išmanųjį telefoną, kitus įrenginius per „Micro USB“
iš bet kurios USB jungties
Įkraukite ir likite prisijungę – įkraukite „Micro USB“ įrenginius ir sinchronizuokite išmanųjį 
telefoną su kompiuteriu naudodami šį laidą, kad lengvai įkeltumėte arba atsisiųstumėte 
atnaujinimus. Patogu turėti šį atsarginį arba pakeitimo laidą po ranka.

Įkraukite mobiliuosius įrenginius
• Pridedamas prijungimo ir įkrovimo „Micro USB“ laidas
• Prisijunkite prie esamų sieninių arba automobilinių USB įkroviklių
• Puikus atsarginis arba pakeitimo laidas, kurį verta turėti



 „Micro-USB“ laidas pridedamas
Pridedamas perėjimo iš „Micro USB“ į USB 2.0 laidas 
tinka mobiliesiems telefonams, skaitmeniniams 
fotoaparatams ir kitiems nešiojamiesiems 
įrenginiams su „Micro USB“ jungtimi. Nešiokitės jį su 
savimi, turėkite ant stalo arba pakeiskite juo pamestą 
laidą, kad visada galėtumėte prisijungti ir įkrauti, kai 
tik to prireikia.

Atsarginis arba pakeitimo laidas
Visada turėkite USB laidą su savimi, kad bet kuriuo 
metu galėtumėte įkelti turinį, atnaujinti įrenginį arba 
įkrauti per USB šaltinį.

Prisijunkite prie USB įkroviklių
Prisijunkite prie USB turinčių maitinimo šaltinių 
(sieninio, automobilinio arba kompiuterio) ir 
prireikus patogiai įkraukite.
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Gaminio matmenys
• Gaminio matmenys (W x H x D): 3 x 15 x 2,5 cm
• Svoris: 0,022 kg

Suderinamumas
• Suderinama su: Universalus, Mobilieji telefonai, 

MP3 grotuvai, Kompiuteriai ir nešiojamieji 
kompiuteriai, GPS įrenginiais

Kabeliai
• įtraukta: USB-„micro USB“

Techniniai laido duomenys
• Ilgis: 1 m

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

5 x 19,5 x 3,5 cm

• Bendras svoris: 0,048 kg
• Grynasis svoris: 0,022 kg
• Pakuotės svoris: 0,026 kg
• EAN: 87 12581 66810 5

Išorinė kartoninė dėžutė
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 36
• Outer carton (L x W x H): 37 x 22,5 x 25 cm
• Bendras svoris: 2,5 kg
• Grynasis svoris: 0,792 kg
• Pakuotės svoris: 1,708 kg
• GTIN: 1 87 12581 66810 2

Vidinė dėžutė
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 6
• Inner carton (L x W x H): 21 x 11,5 x 11,5 cm
• Bendras svoris: 0,36 kg
• Grynasis svoris: 0,132 kg
• Pakuotės svoris: 0,228 kg
• GTIN: 2 87 12581 66810 9
•
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