
 

 

Philips
USB till mikro-USB-kabel

Synka och ladda
1 meter

DLC2416U
Ladda smartphone eller enheter med mikro-USB
från valfri USB-anslutning
Ladda batterierna och håll dig uppkopplad – ladda dina mikro-USB-enheter och 
synkronisera din smartphone med datorn och överför eller ladda ned uppdateringar 
enkelt med den här kabeln. Den är fantastisk att ha till hands som bekväma reservkablar.

Ladda dina bärbara enheter
• Mikro-USB-kabel för anslutning och laddning medföljer
• Fungerar med din befintliga USB-vägg- eller billaddare
• Bra reservkabel att ha tillhands



 Mikro-USB-kabel medföljer
Den medföljande mikro-USB till USB 2.0-kabeln är 
avsedd för användning med mobiltelefoner, 
digitalkameror och andra bärbara enheter med 
mikro-USB-anslutning. Bär den med dig, ha den 
bredvid skrivbordet eller byt ut en kabel du förlorat 
så att du alltid kan ansluta och ladda när du vill.

Reservkabel
Ha USB-kabeln till hands så är du alltid redo att ladda 
upp innehåll, uppdatera din enhet eller ladda via en 
USB-källa.

Fungerar med dina USB-laddare
Fungerar med någon av dina befintliga USB-baserade 
strömkällor – vägg, bil eller dator – för att ladda 
bekvämt när du behöver det.
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Produktstorlek
• Produktens mått (B x H x D): 3 x 15 x 2,5 cm
• Vikt: 0,022 kg

Kompatibilitet
• Kompatibel med: Universell, Mobiltelefoner, MP3-

spelare, Datorer, GPS-enheter

kablar
• Medföljer: USB till mikro-USB

Kabelspecifikationer
• Längd: 1 m

Förpackningens mått
• Förpackningstyp: Kartong
• Antal produkter som medföljer: 1
• Typ av hyllplacering: Båda
• Förpackningens mått (B x H x D): 

5 x 19,5 x 3,5 cm

• Bruttovikt: 0,048 kg
• Nettovikt: 0,022 kg
• Taravikt: 0,026 kg
• EAN: 87 12581 66810 5

Yttre kartong
• Antal konsumentförpackningar: 36
• Yttre kartong (L x B x H): 37 x 22,5 x 25 cm
• Bruttovikt: 2,5 kg
• Nettovikt: 0,792 kg
• Taravikt: 1,708 kg
• GTIN: 1 87 12581 66810 2

Inre kartong
• Antal konsumentförpackningar: 6
• Inre kartong (L x B x H): 21 x 11,5 x 11,5 cm
• Bruttovikt: 0,36 kg
• Nettovikt: 0,132 kg
• Taravikt: 0,228 kg
• GTIN: 2 87 12581 66810 9
•

Specifikationer
USB till mikro-USB-kabel
Synka och ladda 1 meter
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