Delock Τσαντάκι Ταξιδίου II Έκδοση Easy - κόμβος
USB με καρταναγνώστη / καλώδιο φόρτισης 3 σε 1
Περιγραφή
Αυτό το σετ της Delock συνδυάζει όλα τα απαραίτητα και
απλουστεύει την καθημερινότητα στο γραφεί, το πανεπιστήμιο ή
το σχολείο και είναι χρήσιμο κατά τα ταξίδια.
Η προστατευτική θήκη περιέχει έναν κόμβο USB, ο οποίος εκτός
από τις δύο θύρες USB Τύπου-A, διαθέτει επιπλέον και μια
υποδοχή SD και Micro SD προσθέτοντας μερικές ακόμα συνδέσεις
στο

laptop

ή

το

tablet

γρήγορα

και

εύκολα.

Στο

σετ

συμπεριλαμβάνεται επίσης ένα μακρύ καλώδιο φόρτισης USB 30
εκ. με σύνδεση Lightning™, USB Micro-B ή USB Type-C™.

Αρ. προϊόντος 18437
EAN: 4043619184378

Υδρό-απωθητική και ενάντια στους κραδασμούς

Χώρα προέλευσης: China

Το υλικό της θήκης είναι υδρό-απωθητικό και προστατεύει τα

Συσκευασία: Poly bag

περιεχόμενα από τις επιπτώσεις φωτός χάρη στο σκληρό της
περίβλημα.
Μικροί βοηθοί
Για το ποτό, το σετ περιλαμβάνει ένα ανοιχτήρι για μπουκάλια και
δύο φελλούς σιλικόνης.

Χαρακτηριστικά
• Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 14,5 x 10,0 x 3,5 cm
• Βάρος: περ. 156 g
• Περιεχόμενο:
• Θήκη
Υδροαπωθητική επιφάνεια
• Κόμβος USB + καρταναγνώστης
Συνδετήρας:
1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ αρσενικό
2 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) τύπου-A, θηλυκό
1 x υποδοχή SD
1 x υποδοχή Micro SD
Μήκος καλωδίου χωρίς το σύνδεσμο: περ. 12,5 cm
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 62 x 23,5 x 23,5 mm
Plug & Play
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• Καλώδιο φόρτισης USB 3 σε 1
Συνδετήρας:
1 x USB 2.0 Τύπου-A αρσενικό
1 x Lightning™ 8 ακίδων της Apple αρσενικό
1 x USB τύπου Micro-B, αρσενικο
1 x USB Type-C™ αρσενικό
Μήκος συμπεριλ. συνδέσμου: περ. 30 cm

Απαιτήσεις συστήματος
Android 10.0 ή νεότερο
Chrome OS
iPad Pro (2018)
Linux Kernel 5.4 ή νεότερο
Mac OS 10.15.6 ή νεότερο
Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
Notebook ή tablet με USB Type-C™ ή θύρα Thunderbolt™ 3

Περιεχόμενα συσκευασίας
Προστατευτική θήκη
Κόμβος USB + καρταναγνώστης
Καλώδιο φόρτισης USB 3 σε 1
Ανοιχτήρι μπουκαλιών
Φελλοί
Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες
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