Philips
USB-A la Lightning

Încărcare și sincronizare
1,2 metri/4 picioare
Cablu împletit negru

DLC5204V

Cablu premium împletit
USB-A la Lightning
Conectează-ţi telefonul iPhone la Macbook pentru a sincroniza muzică, aplicaţii, fotografii,
actualizări şi altele. Încarcă-ţi dispozitivul când este conectat. Funcţionează cu încărcătorul USB
existent de perete sau de maşină cu mufă USB. Este un cablu excelent de rezervă sau de schimb!
Încarcă-ţi dispozitivele mobile
• Funcţionează cu încărcătoarele USB de perete sau auto existente
Cablul esenţial
• Este un cablu excelent de rezervă sau de schimb de avut la îndemână
Cablu de încărcare avansat
• Cablu flexibil și rezistent cu design împletit
• Testat la solicitări intense de peste 10.000 de ori

DLC5204V/00

USB-A la Lightning

Încărcare și sincronizare 1,2 metri/4 picioare, Cablu împletit negru

Specificaţii
Compatibilitate

Repere

• Incluse: USB la Lightning

•
•
•
•
•
•
•

Specificaţii cablu

Design și finisaj

• iPhone, iPad, iPod: design pentru conector
Lightning
• Compatibil cu: iPad, iPhone

Cabluri

•
•
•
•

Lungime: 1,2 m
Rată de transfer a datelor: 480 Mbps
Lungime: 4 ft
Versiune USB: 2,0

Cutie exterioară

•
•
•
•
•
•

GTIN: 1 48 95229 11238 1
Număr de ambalaje: 36
Cutie exterioară (L x L x Î): 35 x 33,6 x 22,5 cm
Greutate brută: 4,914 kg
Greutate netă: 1,152 kg
Greutate proprie: 3,762 kg

Dimensiunile ambalajului

EAN: 48 95229 11238 4
Număr de produse incluse: 1
Tipul amplasării pe rafturi: Atârnare
Greutate brută: 0,049 kg
Greutate netă: 0,032 kg
Greutate proprie: 0,017 kg
Tip ambalaj: Ambalaj

• Materiale: Împletit

Cutie interioară

•
•
•
•
•
•

Greutate brută: 0,694 kg
GTIN: 2 48 95229 11238 8
Cutie interioară (L x L x Î): 19 x 11 x 20,5 cm
Greutate netă: 0,192 kg
Număr de ambalaje: 6
Greutate proprie: 0,502 kg

Dimensiuni produs

• Greutate: 0,032 kg
• Lungime cablu: 120 cm
•

• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 10 x 19,5 x 2 cm
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Cablu testat la solicitări intense

Cablu de încărcare testat la solicitări intense de
peste 10.000 de ori, pentru utilizare intensă

Funcţionează cu încărcătoarele USB

Funcţionează cu oricare dintre sursele de alimentare
existente pe bază de USB – de perete, auto sau de la
computer – pentru încărcare convenabilă oriunde ai
nevoie.

