Delock Cestovní sada II, snadná edice - USB hub se čtečkou
karet / nabíjecí kabel 3 v 1
Popis
Tato sada značky Delock má všechno to, co ji dělá
ideálním společníkem, zjednodušuje každodenní život
v kanceláři, na univerzitě nebo ve škole, a je užitečná na
cestách.
Ochranné pouzdro obsahuje USB hub, který má kromě
dvou portů USB Typu-A také slot pro karty SD a Micro SD
a umožňuje rychle a snadno přidat několik připojení
k laptopu nebo tabletu. V sadě je dále obsažen 30 cm
dlouhý USB nabíjecí kabel s konektory Lightning™, USB
Micro-B a USB Type-C™.
Odpuzuje vodu a vyznačuje se odolností proti
nárazu
Materiál tašky odpuzuje vodu a díky tvrdé výztuži chrání
obsah před drobnými nárazy.
Malí pomocníci
Na pití: tato sada obsahuje otvírák lahví a dvě silikonové
zátky.
Specifikace
• Rozměry (DxŠxV): cca. 14,5 x 10,0 x 3,5 cm
• Váha: cca. 156 g

Číslo produktu 18437
EAN: 4043619184378
Země původu: China

• Obsah:
• Taška
Water-repellent surface

Balení: Poly bag

• USB rozbočovač + čtečka karet
konektor:
1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ samec
2 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Typ-A samice
1 x SD slot
1 x Micro SD slot
Délka kabelu bez konektorů: cca. 12,5 cm
Rozměry (DxŠxV): cca. 62 x 23,5 x 23,5 mm
Plug & Play
• USB nabíjecí kabel 3v1
konektor:
1 x USB 2.0 Typ-A samec
1 x 8 pin Apple Lightning™ samec
1 x USB Typ Micro-B samec
1 x USB Type-C™ samec
Délka včetně konektorů cca. 30 cm
Systémové požadavky
• Android 10.0 nebo vyšší
• Chrome OS
• iPad Pro (2018)
• Linux Kernel 5.4 nebo vyšší
• Mac OS 10.15.6 nebo vyšší
• Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
• Notebook nebo tablet s volným portem USB Type-C™ nebo Thunderbolt™ 3
Obsah balení
• Ochranný sáček
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• USB rozbočovač + čtečka karet
• USB nabíjecí kabel 3v1
• Otvírák lahví
• Zátky
• Uživatelská příručka
Příslušenství
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