
 

 

Philips
2-metrowy przewód do 
synchronizacji i ładowania

dla urządzeń: iPhone i iPod

DLC2417
Synchronizacja i ładowanie

bez żadnych ograniczeń
Ten 2-metrowy przewód do synchronizacji i ładowania umożliwia podłączenie urządzenia 
iPod, iPhone lub iPad do komputera, sieciowej ładowarki USB bądź ładowarki samochodowej. 
Jego spora długość zapewnia większą swobodę ruchów podczas synchronizacji i ładowania.

Ładuj i synchronizuj za pomocą jednego przewodu
• Wygodne ładowanie
• Łatwa synchronizacja

Elegancka stylistyka
• Wyjątkowo długi przewód zapewniający wygodę i ułatwiający dostęp

Podstawowy przewód
• Przewód USB do synchronizacji odtwarzacza iPod lub telefonu iPhone z komputerem
• Cenna część zapasowa lub zamienna, którą warto mieć pod ręką



 Przewód do synchronizacji odtwarzacza 
iPod lub telefonu iPhone

Przewód USB 2.0 można podłączyć do gniazda USB 
w komputerze w celu zsynchronizowania urządzenia 
iPod lub iPhone z programem iTunes i kopiowania 
muzyki, zdjęć, aplikacji, aktualizacji i wielu innych.

Cenna część zapasowa lub zamienna
Przewód ze złączami 30-stykowym i USB służy do 
synchronizacji urządzenia iPhone lub iPod z 
platformą iTunes oraz ładowania za pośrednictwem 
komputera lub ładowarki USB. Noś go przy sobie, 
trzymaj w biurku lub zastąp zagubiony przewód, aby 
podłączyć urządzenie i je podładować zawsze wtedy, 
gdy jest to konieczne.

Wyjątkowo długi przewód
W niektórych przypadkach dłuższy przewód jest 
doskonałym rozwiązaniem, kiedy potrzebujesz 
wygody i łatwiejszego dostępu
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Zgodność
• Zgodność z: iPod, iPhone

Dane techniczne przewodów
• Długość: 2 m

Stylistyka i wykończenie
• Kolor(y): Biały

Wymiary opakowania
• Rodzaj opakowania: Pudełko
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

9,5 x 15,3 x 3,6 cm
• Waga brutto: 0,112 kg
• Waga netto: 0,039 kg
• Ciężar opakowania: 0,073 kg
• EAN: 87 12581 59569 2

Karton zewnętrzny
• Liczba opakowań konsumenckich: 36
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

38,5 x 31 x 24 cm
• Waga brutto: 5,401 kg
• Waga netto: 1,404 kg
• Ciężar opakowania: 3,997 kg
• GTIN: 2 87 12581 59569 6

Karton wewnętrzny
• Liczba opakowań konsumenckich: 6
• Karton wewnętrzny (L x szer. x wys.): 

29,5 x 12 x 10,5 cm
• Waga brutto: 0,781 kg
• Waga netto: 0,234 kg
• Ciężar opakowania: 0,547 kg
• GTIN: 1 87 12581 59569 9
•
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