
 

 

Philips
2 m synchronizačný a 
nabíjací kábel

pre iPhone a iPod

DLC2417
Synchronizujte a nabíjajte

s väčšou voľnosťou pohybu
Tento 2-metrový synchronizačný a nabíjací kábel pripojí váš iPod, iPhone alebo iPad k 
počítaču, nástennej nabíjačke USB alebo nabíjačke do automobilu. Vďaka dĺžke viac ako 
180 cm vám tento kábel prinesie väčšiu voľnosť pohybu pri synchronizácii alebo nabíjaní.

Nabíjajte a synchronizujte pomocou jedného kábla
• Pohodlné nabíjanie
• Jednoduchá synchronizácia

Praktický dizajn
• Výnimočne dlhý kábel pre jednoduchý prístup a pohodlie

Nenahraditeľný kábel
• Kábel USB na synchronizáciu zariadenia iPod alebo iPhone s počítačom
• Skvelý ako záložný alebo náhradný kábel, ktorý treba mať poruke



 Kábel na synchronizáciu zariadenia iPod 
alebo iPhone

Tento kábel s koncovkou USB 2.0 sa pripojí k 
počítaču cez konektor USB, čím umožní 
synchronizovať zariadenie iPod alebo iPhone 
s programom iTunes a prenášať hudbu, fotografie, 
aplikácie, aktualizácie a pod.

Skvelý ako záložný alebo náhradný kábel
Tento 30-pinový kábel USB je nevyhnutný na 
synchronizáciu zariadenia iPhone alebo iPod 
s programom iTunes a na nabíjanie cez počítač alebo 
nabíjačku USB. Noste ho so sebou, odložte si ho na 
stôl alebo ho použite ako náhradu za stratený kábel 
– vždy zaručí pripojenie a nabíjanie presne podľa 
vašich potrieb.

Výnimočne dlhý kábel
Niekedy je dlhší kábel presne to, čo potrebujete na 
lepší prístup a viac pohodlia
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Kompatibilita
• Kompatibilné s: iPod, iPhone

Špecifikácie kábla
• Dĺžka: 2 m

Dizajn a povrchová úprava
• Farba(y): Biela

Rozmery balenia
• Typ balenia: Škatuľa
• Počet zabalených produktov: 1
• Rozmery balenia (Š x V x H): 9,5 x 15,3 x 3,6 cm
• Hmotnosť brutto: 0,112 kg
• Čistá hmotnosť: 0,039 kg
• Hmotnosť obalu: 0 073 kg
• EAN: 87 12581 59569 2

Vonkajšia lepenka
• Počet spotrebiteľských balení: 36
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 38,5 x 31 x 24 cm
• Hmotnosť brutto: 5,401 kg
• Čistá hmotnosť: 1,404 kg
• Hmotnosť obalu: 3,997 kg
• GTIN: 2 87 12581 59569 6

Vnútorný kartón
• Počet spotrebiteľských balení: 6
• Vnútorný kartón (D x Š x V): 29,5 x 12 x 10,5 cm
• Hmotnosť brutto: 0,781 kg
• Čistá hmotnosť: 0,234 kg
• Hmotnosť obalu: 0,547 kg
• GTIN: 1 87 12581 59569 9
•
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