
 

 

Philips
USB/Micro USB kábel

Szinkronizálás és töltés
1 méter

DLC2416U
Okostelefonok vagy Micro USB csatlakozós készülékek töltése
bármilyen USB csatlakozóról
Maradjon feltöltve és maradjon csatlakoztatva! – Feltöltheti a Micro USB csatlakozóval rendelkező 

készülékeit, és egyben szinkronizálhatja is az okostelefonját a számítógépével, a kábel segítségével 

egyszerűen feltöltve vagy letöltve a frissítéseket. Nagyszerű, ha kéznél van egy ilyen kényelmes tartalék 

vagy cserekábel.

Mobil eszközök töltése
• Mikro-USB kábel mellékelve a csatlakoztatáshoz és a töltéshez
• Működik a meglévő USB fali vagy autós töltőkkel
• Egy kéznél lévő, nagyszerű tartalék- vagy cserekábel



 Mikro-USB töltőkábel mellékelve
A mellékelt mikro-USB - USB 2.0 kábel 
mobiltelefonokhoz, digitális fényképezőgépekhez és 
egyéb, mikro-USB csatlakozóval ellátott eszközhöz 
használható. Hordja magánál, tartsa az asztalán, vagy 
használja az elveszett kábele helyett, hogy készülékei 
mindig töltésre és csatlakoztatásra készek legyenek.

Tartalék- vagy cserekábel
Tartsa kéznél az USB kábelt, hogy mindig készen 
álljon tartalom feltöltésére, a készüléke frissítésére 
vagy töltésére valamilyen USB forrásról.

Működik az USB töltőkkel
A meglévő USB-alapú áramforrások bármelyikével – 
legyen az fali csatlakozó, autó vagy számítógép – 
működik a kényelmes töltés érdekében, amikor csak 
szüksége van rá.
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Termék méretei
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 3 x 15 x 2,5 cm
• Tömeg: 0,022 kg

Kompatibilitás
• Kompatibilitás:: Univerzális, Mobiltelefonok, MP3 

lejátszók, PC-k és laptopok, GPS egységek

Kábelek
• Mellékelve: USB - micro USB

Kábeladatok
• Hosszúság: 1 m

Méret csomagolással együtt
• Csomagolás típusa: Karton
• Tartozékok száma: 1
• Polcra helyezési mód: Mindkettő
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

5 x 19,5 x 3,5 cm
• Bruttó tömeg: 0,048 kg

• Nettó tömeg: 0,022 kg
• Táratömeg: 0,026 kg
• EAN: 87 12581 66810 5

Külső kartondoboz
• Fogyasztói csomagolások száma: 36
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

37 x 22,5 x 25 cm
• Bruttó tömeg: 2,5 kg
• Nettó tömeg: 0,792 kg
• Táratömeg: 1,708 kg
• GTIN: 1 87 12581 66810 2

Belső kartondoboz
• Fogyasztói csomagolások száma: 6
• Belső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

21 x 11,5 x 11,5 cm
• Bruttó tömeg: 0,36 kg
• Nettó tömeg: 0,132 kg
• Táratömeg: 0,228 kg
• GTIN: 2 87 12581 66810 9
•
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