Clarificare privind accesoriile telefoanelor Apple iPhone
Compania Apple a decis eliminarea accesoriilor din pachetul comercial pentru toate modelele de
iPhone 11 , Iphone XR, Iphone SE si Iphone 12.
In pachetul telefonului exista doar cablul USB .
Apple a anuntat in mod oficial, in cadrul lansarii iPhone 12 (Oct 2020), ca telefoanele sale nu mai sunt
livrate cu adaptor de priza si casti in pachet.

“As part of our efforts to reach our environmental goals, iPhone (11/XR/SE/12) does not include a power adapter or EarPods. Included in the
box is a USB C to Lightning cable that supports fast charging and is compatible with USB C power adapters and computer ports.
We encourage you to re use your current USB A to Lightning cables, power adapters, and headphones which are compatible with this
iPhone. But if you need any new Apple power adapters or headphones, they are available for purchase.”
Traducere:
„Ca parte a eforturilor noastre de a ne atinge obiectivele de mediu, iPhone (11 / XR / SE / 12) nu includ un adaptor de alimentare
sau EarPods. Inclus în cutie este un cablu USB C la Lightning care acceptă încărcarea rapidă și este compatibil cu adaptoarele
de alimentare USB C și porturile computerului. Vă încurajăm să reutilizați actualele cabluri USB A to Lightning, adaptoare de
alimentare și căști compatibile cu acest iPhone. Dar dacă aveți nevoie de adaptoare de alimentare sau căști Apple noi, acestea
sunt disponibile pentru cumpărare”
Informatia se regaseste pe site-ul Apple : https://www.apple.com/shop/buy-iphone/iphone-11 (similar XR, SE, 12)

La cerere, va oferim incarcator si casti Apple originale, la pret redus, cu 10% fata de magazinul Orange):
18.9 EUR
Apple 20W USB C Power Adapter
COD: APP-0205901
Preturi in EUR fara TVA, cantitati in limita stocului

14.37 EUR
Apple EarPods with Lightning
Connector MMTN2ZM-A
COD: APP-0270001

