
 

 

Philips
USB-C-naar-Lightning-
kabel

Synchroniseren en opladen
1,2 m

DLC3104L
USB-C-naar-Lightning-kabel

U wilt uw muziek, foto's, updates en meer van uw Macbook overbrengen naar uw nieuwe 
iPhone? Dan is dit de kabel die u nodig hebt. Opladen terwijl u synchroniseert. Geschikt voor 
uw huidige USB-C-wandoplader of auto-oplader. Een handige extra- of reservekabel!

Uw mobiele apparaten opladen
• Werkt met uw bestaande USB-wandladers of -autoladers
• USB-type-C-aansluiting voor snel opladen

De onmisbare kabel
• De USB-kabel laadt op via een computer of USB-wandoplader of -autolader
• Ideaal als reserve of vervanging van uw Apple Lightning-kabel



 Werkt met uw USB-opladers
Werkt met uw bestaande USB-bronnen, zodat u uw 
apparaat altijd en overal kunt opladen (via het 
stopcontact, in de auto of via de PC).

USB-type-C-aansluiting
USB-type-C-aansluiting voor snel opladen van uw 
nieuwste type-C-compatibele apparaten

Ideaal als reserve of vervanging
Ideaal als reserve of vervanging van uw Apple 
Lightning-kabel

Kabel voor opladen van iPod of iPhone
Sluit deze USB 2.0-kabel via USB aan op uw 
computer om uw iPod of iPhone eenvoudig op te 
laden. Tevens gebruikt u deze kabel om uw iPod of 
iPhone op te laden via een USB-wandoplader of -
autolader.
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Kabels
• Inclusief: USB-naar-Lightning

Kabelspecificaties
• Lengte: 1,22 m
• Lengte: 1,2 m
• Snelheid gegevensoverdracht: 480 Mbps
• USB-versie: 2.0

Compatibiliteit
• Compatibel met: iPad, iPhone
• iPhone, iPad, iPod: Ontworpen voor Lightning-

aansluiting

Afmetingen van de verpakking
• Aantal producten: 1
• Type schap: Beide
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

4 x 18 x 5 cm
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

1,6 x 7,1 x 2.0 inch
• Brutogewicht: 0,05 kg
• Nettogewicht: 0,02 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,03 kg

• Brutogewicht: 0,110 lb
• Nettogewicht: 0,044 lb
• Gewicht van de verpakking: 0,066 lb
• EAN: 48 95229 11813 3

Omdoos
• Aantal consumentenverpakkingen: 36
• Omdoos (L x B x H): 34 x 22 x 23 cm
• Omdoos (L x B x H): 13,4 x 8,7 x 9,1 inch
• Brutogewicht: 2,06 kg
• Nettogewicht: 0,72 kg
• Gewicht van de verpakking: 1,34 kg
• Brutogewicht: 4,541 lb
• Nettogewicht: 1,587 lb
• Gewicht van de verpakking: 2,954 lb
• GTIN: 1 48 95229 11813 0

Afmetingen van het product
• Kabellengte: 120 cm
• Kabellengte: 47,2 inch

Ontwerp en afwerking
• Materiaal: Verpakt in plastic
•

Specificaties
USB-C-naar-Lightning-kabel
Synchroniseren en opladen 1,2 m
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