
 

 

Philips
Kabel sinkronisasi & 
pengisi daya 2m

untuk iPhone & iPod

DLC2417
Menyinkronkan & mengisi daya sambil

memberikan kebebasan bergerak
Kabel 2 meter untuk menyinkronkan dan mengisi daya ini akan menyambungkan iPod, iPhone, atau 
iPad ke komputer, pengisi daya dinding USB, atau pengisi daya mobil Anda. Dengan panjang 
mencapai 2 meter, Anda bisa lebih bebas bergerak selama menyinkronkan atau mengisi daya.

Isi daya dan sinkronkan perangkat Anda hanya dengan satu kabel
• Mengisi daya dengan nyaman
• Menyinkronkan dengan mudah

Desain cerdas
• Kabel ekstra panjang untuk akses mudah dan nyaman

Kabel penting
• Kabel USB untuk menyinkronkan iPod atau iPhone dengan komputer
• Kabel cadangan atau pengganti yang hebat untuk selalu dibawa



 Kabel untuk menyinkronkan iPod atau 
iPhone

Kabel USB 2.0 ini menghubungkan ke komputer 
Anda via USB untuk menyinkronkan iPod atau 
iPhone dengan iTunes saat mentransfer musik, foto, 
aplikasi, pembaruan, dan banyak lagi.

Cadangan atau pengganti yang hebat
Kabel 30-pin ke USB ini sangat penting untuk 
menyinkronkan iPhone atau Pod dengan iTunes, dan 
untuk mengisi daya via komputer atau pengisi daya 
USB. Bawa selalu, simpan di meja, atau jadikan 
pengganti kabel yang hilang sehingga Anda selalu bisa 
terhubung dan mengisi daya saat dibutuhkan.

Kabel ekstra panjang
Terkadang kabel yang lebih panjang dibutuhkan untuk 
akses dengan lebih baik dan nyaman
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Kesesuaian
• Kompatibel dengan: iPod, iPhone

Spesifikasi kabel
• Panjang: 2m

Desain dan lapisan
• Warna: Putih

Dimensi kemasan
• Jenis kemasan: Baja semen
• Jumlah produk yang disertakan: 1
• Ukuran kemasan (L x T x D): 3,7 x 6,0 x 1.4 inci
• Berat kotor: 0,247 lb
• Berat bersih: 0,086 lb
• Berat tara: 0,161 lb
• UPC: 6 09585 19281 2

Kardus Luar
• Jumlah kemasan konsumen: 18
• Outer carton (L x L x T): 14,6 x 6,7 x 9,3 inci
• Berat kotor: 6,045 lb
• Berat bersih: 1,548 lb
• Berat tara: 4,497 lb
• GTIN: 2 06 09585 19281 6

Kardus Dalam
• Jumlah kemasan konsumen: 3
• Inner carton (L x L x T): 6,2 x 4,6 x 4,2 inci
• Berat kotor: 0,877 lb
• Berat bersih: 0,258 lb
• Berat tara: 0,619 lb
• GTIN: 1 06 09585 19281 9
•
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