
 

 

Philips
Cabo USB para micro USB

Sincronização e carregamento
1 metro

DLC2416U
Carregue smartphones ou dispositivos com micro USB
a partir de qualquer ligação USB
Mantenha a carga e a ligação – forneça energia aos seus dispositivos micro USB e sincronize 
o seu smartphone com o PC para carregar ou transferir atualizações facilmente com este 
cabo. É ótimo para ter à mão, como um prático cabo sobressalente ou de substituição.

Carregue os seus dispositivos móveis
• Cabo micro-USB incluído para ligar e carregar
• Funciona com os seus carregadores USB de automóvel ou de tomada
• Ótimo como cabo sobressalente ou substituto para ter à mão



 Cabo micro-USB incluído
O cabo micro-USB para USB 2.0 incluído destina-se 
à utilização com telemóveis, câmaras digitais e 
outros dispositivos portáteis com uma ligação 
micro-USB. Transporte-o consigo, guarde-o na sua 
secretária ou substitua o cabo que perdeu, para que 
possa ligar e carregar sempre que desejar.

Cabo sobressalente ou de substituição
Mantenha o cabo USB à mão para garantir que está 
sempre pronto para carregar conteúdo, atualizar o 
seu dispositivo ou efetuar carregamentos através de 
uma fonte USB.

Funciona com os seus carregadores USB
Funciona com qualquer uma das suas fontes de 
energia USB — tomada, automóvel ou computador 
— para um carregamento conveniente sempre que 
necessitar.
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Dimensões do produto
• Dimensões do produto (L x A x P): 

3 x 15 x 2,5 cm
• Peso: 0,022 kg

Compatibilidade
• Compatível com: Universal, Telemóveis, Leitores 

de MP3, PC e computadores portáteis, Aparelhos 
GPS

Cabos
• Incluído: USB para micro-USB

Especificações dos cabos
• Comprimento: 1 m

Dimensões da embalagem
• Tipo de embalagem: Caixa
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de disposição na prateleira: Ambos
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

5 x 19,5 x 3,5 cm

• Peso bruto: 0,048 kg
• Peso líquido: 0,022 kg
• Tara: 0,026 kg
• EAN: 87 12581 66810 5

Embalagem exterior
• Número de embalagens para o consumidor: 36
• Embalagem exterior (C x L x A): 

37 x 22,5 x 25 cm
• Peso bruto: 2,5 kg
• Peso líquido: 0,792 kg
• Tara: 1,708 kg
• GTIN: 1 87 12581 66810 2

Embalagem interior
• Número de embalagens para o consumidor: 6
• Embalagem interior (C x L x A): 

21 x 11,5 x 11,5 cm
• Peso bruto: 0,36 kg
• Peso líquido: 0,132 kg
• Tara: 0,228 kg
• GTIN: 2 87 12581 66810 9
•

Especificações
Cabo USB para micro USB
Sincronização e carregamento 1 metro
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