
 

 

Philips
USB-A till Lightning

Synka och ladda
1,2 meter

DLC3104V
USB-A till Lightning-kabel

1,2 meter
Anslut din iPhone till din Macbook för att synkronisera musik, program, foton, 
uppdateringar med mera. Laddar enheten när den är ansluten – och fungerar med din 
befintliga USB-vägg- eller billaddare. Det är en bra reservkabel att ha till hands!

Ladda dina bärbara enheter
• Fungerar med din befintliga USB-vägg- eller billaddare

Den oumbärliga kabeln
• Bra reservkabel att ha tillhands



 Bra reserv- eller utbytesdel
Bär det med dig, ha det på skrivbordet eller byt ut ett 
stativ som du har tappat bort så att dy alltid kan 
ansluta och ladda när du behöver det.

Fungerar med dina USB-laddare
Fungerar med någon av dina befintliga USB-baserade 
strömkällor – vägg, bil eller dator – för att ladda 
bekvämt när du behöver det.
DLC3104V/00

Funktioner
Publiceringsdatum  
2022-05-03

Version: 3.2.5

12 NC: 8670 001 70989
EAN: 48 95229 11243 8

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående 
meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips 
N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com
kablar
• Medföljer: USB till Lightning

Kabelspecifikationer
• Längd: 120 cm
• Längd: 1,2 m
• USB-version: 2.0

Kompatibilitet
• Kompatibel med: iPad, iPod, iPhone
• iPhone, iPad, iPod: design för Lightning-kontakt

Förpackningens mått
• Antal produkter som medföljer: 1
• Typ av hyllplacering: Båda
• Förpackningens mått (B x H x D): 4 x 18 x 5 cm
• Förpackningens mått (B x H x D): 

1,6 x 7,1 x 2.0 tum
• Bruttovikt: 0,05 kg
• Nettovikt: 0,032 kg
• Taravikt: 0,018 kg
• Bruttovikt: 0,110 lb
• Nettovikt: 0,071 lb

• Taravikt: 0,039 lb
• EAN: 48 95229 11243 8

Yttre kartong
• Antal konsumentförpackningar: 36
• Yttre kartong (L x B x H): 34 x 22 x 23 cm
• Yttre kartong (L x B x H): 13,4 x 8,7 x 9,1 tum
• Bruttovikt: 2,06 kg
• Nettovikt: 1,152 kg
• Taravikt: 0,908 kg
• Bruttovikt: 4,541 lb
• Nettovikt: 2,540 lb
• Taravikt: 2,001 lb
• GTIN: 1 48 95229 11243 5

Produktstorlek
• Produktens mått (B x H x D): 12 x 1 x 2 cm
• Produktens mått (B x H x D): 4,7 x 0,4 x 0,8 tum
• Vikt: 0,032 kg
• Vikt: 0,071 lb

Design och finish
• Material: Plastemballerad
•
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