
 

 

Philips
USB-naar-micro USB-kabel

Synchroniseren en opladen
1 meter

DLC2416U
Smartphones of apparaten opladen via micro USB
via een willekeurige USB-poort
Altijd verbonden met opgeladen apparatuur. Met deze kabel kunt u uw micro USB-apparaten 
opladen, maar kunt u ook uw smartphone met uw PC synchroniseren en updates uploaden 
en downloaden. Ook heel handig als reservekabel of vervangende kabel.

Uw mobiele apparaten opladen
• Inclusief Micro-USB-kabel voor aansluiten en opladen
• Werkt met uw bestaande USB-wandladers of -autoladers
• Ideaal als reservekabel of vervangende kabel om altijd bij de hand te hebben



 Inclusief Micro-USB-kabel
De meegeleverde micro-USB-naar-USB-2.0-kabel is 
bedoeld voor gebruik met mobiele telefoons, digitale 
camera's en andere draagbare apparaten met een 
micro-USB-aansluiting. Neem deze kabel mee, 
bewaar hem op uw bureau of vervang hiermee een 
kabel die u kwijt bent, zodat u uw apparaat altijd kunt 
opladen wanneer dat nodig is.

Reservekabel/vervangende kabel
Houd de USB-kabel bij de hand, zodat u altijd en 
overal bestanden kunt uploaden of uw apparaat kunt 
bijwerken of opladen via een USB-bron.

Werkt met uw USB-opladers
Werkt met uw bestaande USB-bronnen, zodat u uw 
apparaat altijd en overal kunt opladen (via het 
stopcontact, in de auto of via de PC).
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Afmetingen van het product
• Afmetingen van product (B x H x D): 

3 x 15 x 2,5 cm
• Gewicht: 0,022 kg

Compatibiliteit
• Compatibel met: Universeel, Mobiele telefoons, 

MP3-spelers, PC's en laptops, GPS-apparaten

Kabels
• Inclusief: USB-naar-micro-USB

Kabelspecificaties
• Lengte: 1 m

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

5 x 19,5 x 3,5 cm

• Brutogewicht: 0,048 kg
• Nettogewicht: 0,022 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,026 kg
• EAN: 87 12581 66810 5

Omdoos
• Aantal consumentenverpakkingen: 36
• Omdoos (L x B x H): 37 x 22,5 x 25 cm
• Brutogewicht: 2,5 kg
• Nettogewicht: 0,792 kg
• Gewicht van de verpakking: 1,708 kg
• GTIN: 1 87 12581 66810 2

Binnendoos
• Aantal consumentenverpakkingen: 6
• Binnendoos (L x B x H): 21 x 11,5 x 11,5 cm
• Brutogewicht: 0,36 kg
• Nettogewicht: 0,132 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,228 kg
• GTIN: 2 87 12581 66810 9
•

Specificaties
USB-naar-micro USB-kabel
Synchroniseren en opladen 1 meter
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