
 

 

Philips
iPhone Lightning para cabo 
USB

Sincronize e carregue
1,2 m/4 pés

DLC2508C
iPhone Lightning para cabo USB de 1,2 m

Achatado e durável em vermelho
Conecte seu iPhone com o Macbook para sincronizar músicas, aplicativos, fotos, atualizações e muito 

mais. Carregue seu dispositivo quando conectado. Ele é compatível com seu carregador para carro e 

de parede USB existente. É um ótimo cabo sobressalente ou de substituição para se ter!

Carregue seus dispositivos móveis
• Funciona com seus atuais carregadores USB para parede ou carro

O cabo essencial
• Um excelente cabo substituto para ter em mãos



 Um excelente substituto
Carregue-o com você, deixe-o em sua mesa ou 
substitua um cabo perdido para poder conectar e 
carregar sempre que precisar.

Funciona com seus carregadores USB
Funciona com qualquer fonte de alimentação USB 
existente (para parede, carro ou computador), 
garantindo praticidade de carregamento quando 
você precisa.
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Compatibilidade
• iPhone, iPad, iPod: design para conector Lightning
• Compatível com: iPad, iPod, iPhone

Cabos
• Conteúdo: USB para Lightning

Especificações do cabo
• Comprimento: 1,2 m

Dimensões da embalagem
• Número de produtos inclusos: 1
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

5 x 19,5 x 3,5 cm
• Peso bruto: 0,043 kg
• Peso líquido: 0,022 kg
• Peso da embalagem: 0,021 kg
• EAN: 48 95185 62508 9
• Tipo de colocação em prateleiras: Pendurado
• Tipo da embalagem: Embalagem em blister

Embalagem externa
• Número de embalagens para o cliente: 36

• Embalagem externa (L x L x A): 37 x 22,5 x 25 cm
• Peso bruto: 2,5 kg
• Peso da embalagem: 1,708 kg
• GTIN: 1 48 95185 62508 6
• Peso líquido: 0,792 kg

Embalagem interna
• Número de embalagens para o cliente: 6
• Embalagem interna (L x L x A): 

21 x 11,5 x 11,5 cm
• Peso bruto: 0,36 kg
• Peso da embalagem: 0,228 kg
• GTIN: 2 48 95185 62508 3
• Peso líquido: 0,132 kg

Dimensões do produto
• Dimensões do produto (L x A x P): 

3 x 15 x 2,5 cm
• Peso: 0,022 kg

Design e acabamento
• Materiais: Unif
•

Especificações
iPhone Lightning para cabo USB
Sincronize e carregue 1,2 m/4 pés
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