
 

 

Philips
Cablu micro-USB la USB

Încărcare și sincronizare
1 metru / 3,2 ft.

DLC2416U
Încărcaţi Smartphone-ul sau dispozitivele cu Micro USB
de la orice conexiune USB
Păstraţi-vă telefonul încărcat şi conectat - încărcaţi-vă dispozitivele micro USB şi puteţi totodată să 
vă sincronizaţi smartphone-ul cu PC-ul pentru a încărca şi descărca cu uşurinţă actualizări cu 
ajutorul acestui cablu. Este un cablu excelent de avut la îndemână ca rezervă sau de schimb.

Încărcaţi-vă dispozitivele mobile
• Cablu micro USB inclus pentru conectare și încărcare
• Funcţionează cu încărcătoarele USB de perete sau auto existente
• Este un cablu excelent de rezervă sau de schimb de avut la îndemână



 Cablu micro USB inclus
Cablul micro USB la USB 2.0 inclus este destinat 
utilizării cu telefoane mobile, camere digitale și alte 
dispozitive portabile cu o conexiune micro USB. 
Purtaţi-l la dvs., păstraţi-l la birou sau înlocuiţi un 
cablu pe care l-aţi pierdut, astfel încât să vă puteţi 
conecta și să puteţi încărca întotdeauna când aveţi 
nevoie.

Cablu de rezervă sau de schimb
Ţineţi cablul USB la îndemână pentru a fi sigur că 
sunteţi pregătit oricând să încărcaţi conţinut, să 
actualizaţi dispozitivul sau să-l încărcaţi cu ajutorul 
unei surse USB.

Funcţionează cu încărcătoarele USB
Funcţionează cu oricare dintre sursele de alimentare 
existente pe bază de USB – de perete, auto sau de la 
computer – pentru încărcare convenabilă oriunde ai 
nevoie.
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Dimensiuni produs
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 3 x 15 x 2,5 cm
• Greutate: 0,022 kg

Compatibilitate
• Compatibil cu: Universal, Telefoane mobile, 

Playere MP3, PC-uri & laptop-uri, Unităţi GPS

Cabluri
• Incluse: USB la micro-USB

Specificaţii cablu
• Lungime: 1 m

Dimensiunile ambalajului
• Tip ambalaj: Cutie
• Număr de produse incluse: 1
• Tipul amplasării pe rafturi: Ambele
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 5 x 19,5 x 3,5 cm
• Greutate brută: 0,048 kg

• Greutate netă: 0,022 kg
• Greutate proprie: 0,026 kg
• EAN: 87 12581 66810 5

Cutie exterioară
• Număr de ambalaje: 36
• Cutie exterioară (L x L x Î): 37 x 22,5 x 25 cm
• Greutate brută: 2,5 kg
• Greutate netă: 0,792 kg
• Greutate proprie: 1,708 kg
• GTIN: 1 87 12581 66810 2

Cutie interioară
• Număr de ambalaje: 6
• Cutie interioară (L x L x Î): 21 x 11,5 x 11,5 cm
• Greutate brută: 0,36 kg
• Greutate netă: 0,132 kg
• Greutate proprie: 0,228 kg
• GTIN: 2 87 12581 66810 9
•

Specificaţii
Cablu micro-USB la USB
Încărcare și sincronizare 1 metru / 3,2 ft.
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