
 

 

Philips
cablu de sincronizare și 
încărcare de 2 m

pentru iPhone & iPod

DLC2417
Sincronizare şi încărcare cu

mai multă libertate de mişcare
Acest cablu de sincronizare şi încărcare cu lungimea de 2 metri vă conectează iPod-ul, iPhone-ul 
sau iPad-ul la calculator, la încărcătorul USB de perete sau de maşină. Având peste 1,8 m lungime, 
acest cablu vă oferă o mai mare libertate de mişcare în timpul sincronizării sau încărcării.

Încărcare și sincronizare printr-un singur cablu
• Încărcare convenabilă
• Sincronizare facilă

Design inteligent
• Cablu foarte lung pentru acces ușor și comoditate

Cablul esenţial
• Cablu USB pentru a sincroniza iPod-ul sau iPhone-ul cu calculatorul
• Este un cablu excelent de rezervă sau de schimb de avut la îndemână



 Cablu de sincronizare pentru iPod sau 
iPhone

Acest cablu USB 2.0 se conectează la calculator prin 
USB pentru sincronizarea iPod sau iPhone cu iTunes 
pentru transferul de muzică, fotografii, aplicaţii, 
actualizări și altele.

Este un cablu excelent de rezervă sau de 
schimb
Cablul cu 30 de pini USB este esenţial pentru 
sincronizarea iPhone sau iPod cu iTunes și pentru 
încărcarea prin calculator sau prin încărcătorul 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 foarte lung
Uneori, aveţi nevoie de un cablu mai lung pentru 
acces mai bun și comoditate sporită.
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Compatibilitate
• Compatibil cu: iPod, iPhone

Specificaţii cablu
• Lungime: 2m

Design și finisare
• Culori: Alb

Dimensiunile ambalajului
• Tip ambalaj: Cutie
• Număr de produse incluse: 1
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

9,5 x 15,3 x 3,6 cm
• Greutate brută: 0,112 kg
• Greutate netă: 0,039 kg
• Greutate proprie: 0,073 kg
• EAN: 87 12581 59569 2

Cutie exterioară
• Număr de ambalaje: 36
• Cutie exterioară (L x L x Î): 38,5 x 31 x 24 cm
• Greutate brută: 5,401 kg
• Greutate netă: 1,404 kg
• Greutate proprie: 3,997 kg
• GTIN: 2 87 12581 59569 6

Cutie interioară
• Număr de ambalaje: 6
• Cutie interioară (L x L x Î): 29,5 x 12 x 10,5 cm
• Greutate brută: 0,781 kg
• Greutate netă: 0,234 kg
• Greutate proprie: 0,547 kg
• GTIN: 1 87 12581 59569 9
•
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