
 

 

Philips
Kábel USB do micro USB

Synchronizácia a nabíjanie
1 meter/3,2 stopy

DLC2416U
Nabíjanie smartfónov alebo zariadení cez micro USB
z ľubovoľného konektora USB
Buďte vždy úplne nabití energiou a pripojení – s týmto káblom môžete nabíjať zariadenia 
s konektorom micro USB a synchronizovať smartfón s počítačom – odosielať alebo 
preberať aktualizácie. Je skvelé mať poruke rezervný či náhradný kábel.

Nabíjanie mobilných zariadení
• Pribalený kábel micro-USB na pripájanie a nabíjanie
• Môžete ho pripojiť ku svojim nástenným USB alebo auto-nabíjačkám
• Skvelý ako záložný alebo náhradný kábel, ktorý treba mať poruke



 Pribalený kábel micro-USB
Pribalený kábel micro-USB na USB 2.0 slúži pre 
mobilné telefóny, digitálne fotoaparáty a ostatné 
prenosné zariadenia s pripojením micro-USB. Noste 
ho so sebou, odložte si ho na stôl alebo ho použite 
ako náhradu za stratený kábel – vždy vám poskytne 
pripojenie a nabíjanie presne podľa vašich potrieb.

Záložný alebo náhradný kábel
Kábel USB majte neustále poruke, aby ste boli 
pripravení nahrať obsah, aktualizovať zariadenie 
alebo ho nabíjať prostredníctvom zdroja USB.

Môžete ho pripojiť ku svojej USB 
nabíjačke
Môžete ho pripojiť k akémukoľvek existujúcemu 
napájaciemu zdroju USB – nástennému, 
automobilovému či počítačovému – nabíjajte 
pohodlne aj v nevyhnutných prípadoch.
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Rozmery produktu
• Rozmery produktu (Š x V x H): 3 x 15 x 2,5 cm
• Hmotnosť: 0,022 kg

Kompatibilita
• Kompatibilné s: Univerzálne, Mobilné telefóny, 

Prehrávače MP3, Počítače a notebooky, Jednotky 
GPS

Káble
• Pribalené: Adaptér USB na micro-USB

Špecifikácie kábla
• Dĺžka: 1 m

Rozmery balenia
• Typ balenia: Lepenka
• Počet zabalených kusov výrobkov: 1
• Typ policového umiestnenia: Obidve
• Rozmery balenia (Š x V x H): 5 x 19,5 x 3,5 cm

• Hmotnosť brutto: 0 048 kg
• Hmotnosť netto: 0,022 kg
• Hmotnosť obalu: 0,026 kg
• EAN: 87 12581 66810 5

Vonkajší kartón
• Počet používateľských balení: 36
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 37 x 22,5 x 25 cm
• Hmotnosť brutto: 2,5 kg
• Hmotnosť netto: 0,792 kg
• Hmotnosť obalu: 1,708 kg
• GTIN: 1 87 12581 66810 2

Vnútorný kartón
• Počet používateľských balení: 6
• Vnútorný kartón (D x Š x V): 21 x 11,5 x 11,5 cm
• Hmotnosť brutto: 0,36 kg
• Hmotnosť netto: 0,132 kg
• Hmotnosť obalu: 0,228 kg
• GTIN: 2 87 12581 66810 9
•

Technické údaje
Kábel USB do micro USB
Synchronizácia a nabíjanie 1 meter/3,2 stopy
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