
 

 

Philips
USB-C til Lightning-kabel

Synkroniser og oplad
2 m

DLC3106L
USB-C til Lightning-kabel

Tilslut din iPhone til Macbook for at synkronisere musik, apps, fotos, opdateringer m.m. Oplad 
din enhed, mens den er tilsluttet – fungerer sammen med din nuværende USB-C-oplader til 
stikkontakt eller bil. Det er et fantastisk kabel at have som reserve- eller udskiftningskabel!

Oplad dine mobile enheder
• Kan bruges sammen med din eksisterende USB-væg- eller biloplader
• USB type C-stik til hurtig opladning

Det essentielle kabel
• USB-kabel oplader via en computer eller USB-oplader til stikkontakt eller bil.
• God som reserve eller til udskiftning af Apple Lightning-kabler



 Kan bruges sammen med dine USB-
opladere
Kan bruges sammen med alle dine eksisterende USB-
baserede strømkilder – væg-, bil- eller computerstik 
– så er det nemt at oplade, når du har brug for det.

USB type C-stik
USB type C-stik til hurtig opladning med dine nyeste 
type C-kompatible enheder

God som reserve eller til udskiftning
God som reserve eller til udskiftning af Apple 
Lightning-kabler

Kabel til iPod/iPhone-opladning
Dette USB 2.0-kabel sluttes til din computer via USB, 
så du nemt kan oplade din iPod eller iPhone. Det kan 
også bruges til tilslutning til en hvilken som helst 
USB-vægoplader eller -biloplader, så du kan 
strømforsyne og oplade din iPod eller iPhone.
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Kabler
• Inklusive: USB til Lightning

Specifikationer for kabel
• Længde: 2 m
• Overførselshastighed: 480 Mbps
• Længde: 1,8 meter
• USB-version: 2,0

Kompatibilitet
• Kompatibel med: iPad, iPhone
• iPhone, iPad, iPod: Design til Lightning-stik

Emballagens mål
• Antal medfølgende produkter: 1
• Type af hyldeplacering: Begge
• EAN: 48 95229 11814 0

Yderemballage
• Antal forbrugeremballager: 2
• GTIN: 1 48 95229 11814 7

Produktmål
• Kabellængde: 200 cm
• Kabellængde: 78,7 tommer

Indvendig emballage
• Antal forbrugeremballager: 1
• GTIN: 2 48 95229 11814 4

Design og finish
• Materialer: Indpakket i plast
•
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