
 

 

Philips
Kabel z USB-C na Lightning

Za sinhronizacijo in polnjenje
2-metrski (6,5 čevlja)
Črn kabel s pletenim ovojem
Power Delivery

DLC5206L
Vrhunski kabel z USB-C na Lightning 

s pletenim ovojem
Ta kabel z USB-C na Lightning potrebujete za najboljši možen prenos energije s polnilnika 
s tehnologijo PD med polnjenjem naprav iPhone in iPad. Vrhunski kabel dolžine 2 m (6 
čevljev) za dodatno svobodo.

Polnite mobilne naprave
• Uporabljate lahko z obstoječim stenskim polnilnikom USB ali avtomobilskim pomnilnikom
• Priključek USB Type-C za hitro polnjenje

Pametna zasnova
• Zelo dolg kabel za preprost dostop in priročnost

Osnovni kabel
• Odličen rezervni ali nadomestni kabel, ki ga imate lahko pri sebi

Napredni kabel za polnjenje
• Upogljiv in trpežen kabel s pletenim ovojem
• Več kot 10.000-krat testiran za obremenitve



 Zelo dolg kabel
Včasih potrebujemo ravno daljši kabel za boljši 
dostop in večjo priročnost

Kabel, testiran za obremenitve
Polnilni kabel, več kot 10.000-krat testiran za velike 
obremenitve

Uporabljate lahko s polnilniki USB
Uporabljate lahko z obstoječim napajalnikom USB – 
stenskim, avtomobilskim ali računalniškim – za 
priročno polnjenje naprave.

Priključek USB Type-C
Priključek USB Type-C za hitro polnjenje z vašimi 
najnovejšimi napravami, združljivimi s standardom 
Type-C
DLC5206L/00

Značilnosti
• Neto teža: 0,05 kg • Teža: 0,110 lb
•

Združljivost
• Združljivo z: iPad, iPhone
• iPhone, iPad, iPod: Made for iPhone, iPad, iPod

Specifikacije kabla
• Dolžina: 6 čevljev
• Dolžina: 2 m
• Največja hitrost polnjenja: 18 W
• Hitrost prenosa podatkov: 480 Mb/s
• Različica USB: 2.0

Zasnova in izdelava
• Materiali: S pletenim ovojem

Dimenzije embalaže
• Vrsta embalaže: Pretisni omot
• Število priloženih izdelkov: 1
• Vrsta postavitve na polico: Obešanje
• Dimenzije embalaže (Š x V x G): 5 x 19,5 x 3,5 cm
• Dimenzije embalaže (Š x V x G): 

2.0 x 7,7 x 1,4 palec
• Bruto teža: 0,055 kg

• Teža embalaže: 0,005 kg
• Bruto teža: 0,121 lb
• Neto teža: 0,110 lb
• Teža embalaže: 0,011 lb
• EAN: 48 95229 10384 9

Zunanja škatla
• Število komercialnih pakiranj: 36
• Outer carton (L x Š x V): 37 x 22,5 x 25 cm
• Outer carton (L x Š x V): 14,6 x 8,9 x 9,8 palec
• Bruto teža: 3,23 kg
• Neto teža: 1,8 kg
• Teža embalaže: 1,43 kg
• Bruto teža: 7,121 lb
• Neto teža: 3,968 lb
• Teža embalaže: 3,153 lb
• Številka GTIN: 1 48 95229 10384 6

Dimenzije izdelka
• Dolžina kabla: 200 cm
• Dolžina kabla: 78,7 palec
• Teža: 0,05 kg
Datum izdaje 2022-05-02
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