
 

 

Philips
2 m senkronizasyon ve șarj 
kablosu

iPhone ve iPod için

DLC2417
Senkronizasyon ve şarj

daha fazla hareket özgürlüğü ile
Bu 2 metrelik senkronizasyon ve şarj kablosu, iPod, iPhone veya iPad'inizi bilgisayarınıza, 
USB duvar şarj cihazınıza ya da araç şarj cihazınıza bağlar. Uzunluğu 2 metreyi bulan bu 
kablo senkronizasyon ve şarj sırasında daha fazla hareket özgürlüğü sağlar.

Tek bir kablo ile senkronize ve șarj edin
• Kullanıșlı șarj
• Kolay senkronizasyon

Akıllı tasarım
• Kolay erișim ve rahatlık için ekstra uzun kablo

Vazgeçilmez kablo
• iPod veya iPhone'u bilgisayarınızla senkronize etmek için USB Kablosu
• El altında bulundurmak için ideal yedek kablo



 iPod veya iPhone için senk. kablosu

Bu USB 2.0 kablo, USB aracılığıyla bilgisayarınıza 
bağlanarak müzik, fotoğraf, uygulama, güncelleme ve 
bașka aktarımlar için iPod veya iPhone'unuzu iTunes 
ile senkronize eder.

İdeal yedek parça
30 pim - USB kablosu, iPhone veya iPod'unuzu iTunes 
ile senkronize etmek ve bilgisayarınız ya da USB șarj 
cihazı ile șarj etmek için vazgeçilmez bir aksesuardır. 
Kabloyu yanınızda tașıyın, masanızda bulundurun 
veya kaybettiğiniz kablonun yerine kullanarak 
istediğiniz zaman bağlantı kurun ve gerektiğinde 
cihazınızı șarj edin.

Ekstra uzun kablo
Bazen daha kolay erișim ve daha fazla rahatlık için tek 
ihtiyacınız olan daha uzun bir kablodur
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Uyumluluk
• Așağıdakilerle uyumludur: iPod, iPhone

Kablonun teknik özellikleri
• Uzunluk: 2m

Tasarım ve kaplama
• Renk(ler): Beyaz

Ambalaj boyutları
• Ambalaj türü: Plastik paket
• Birlikte verilen ürün sayısı: 1
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 3,7 x 6,0 x 1,4 inç
• Brüt ağırlık: 0,247 lb
• Net ağırlık: 0,086 lb
• Dara ağırlığı: 0,161 lb
• UPC: 6 09585 19281 2

Dıș Karton
• Ambalaj sayısı: 18
• Dıș karton (L x G x Y): 14,6 x 6,7 x 9,3 inç
• Brüt ağırlık: 6,045 lb
• Net ağırlık: 1,548 lb
• Dara ağırlığı: 4,497 lb
• GTIN: 2 06 09585 19281 6

İç Karton
• Ambalaj sayısı: 3
• İç karton (L x G x Y): 6,2 x 4,6 x 4,2 inç
• Brüt ağırlık: 0,877 lb
• Net ağırlık: 0,258 lb
• Dara ağırlığı: 0,619 lb
• GTIN: 1 06 09585 19281 9
•
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