Delock Set de călătorie II ediția easy - mufă USB cu cititor de
carduri / cablu de încărcare 3 în 1
Descriere scurta
Acest set de la Delock reprezintă combinația perfectă și
simplifică viața de zi cu zi la birou, universitate sau școală
și este util atunci când călătoriți.
Carcasa de protecție conține o mufă USB, care, pe lângă
cele două porturi USB de Tip-A, are și un slot SD și Micro
SD și adaugă rapid și ușor câteva conexiuni la laptop sau
tabletă. De asemenea, în set este inclus un cablu de
încărcare USB cu o lungime de 30 cm, cu conexiune
Lightning™, USB Micro-B sau USB Type-C™.
Rezistent la apă și rezistent la șocuri
Materialul genții este rezistent la apă și protejează
conținutul de impactul luminii datorită carcasei dure.
Mici ajutoare
Pentru băutură, setul include un deschizător de sticle și
două dopuri de silicon.
Specification
• Dimensiunui (LxlxÎ): aprox. 14,5 x 10,0 x 3,5 cm
• Greutate: cca 156 g

Nr. 18437
EAN: 4043619184378
Țara de origine: China

• Conținut:
• Pungă
Suprafață hidrofugă

Pachet: Poly bag

• Hub USB + cititor de carduri
conectori:
1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ tată
2 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Tip-A mamă
1 x fantă SD
1 x fantă Micro SD
Lungime cablu fără conectori: cca 12,5 cm
Dimensiunui (LxlxÎ): aprox. 62 x 23,5 x 23,5 mm
Plug & Play
• Cablu USB de încărcare 3 în 1
conectori:
1 x USB 2.0 Tip-A tată
1 x Apple Lightning™, 8 pini tată
1 x USB Tip Micro-B tată
1 x USB Type-C™ tată
Lungimea incl. conectori: aprox. 30 cm
Cerinte de sistem
• Android 10.0 sau superior
• Chrome OS
• iPad Pro (2018)
• Linux Kernel 5.4 sau superior
• Mac OS 10.15.6 sau superior
• Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
• Notebook sau tabletă cu un port USB Type-C™ sau Thunderbolt™ 3
Pachetul contine
• Husă de protecție
• Hub USB + cititor de carduri
• Cablu USB de încărcare 3 în 1
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• Deschizător de sticle
• Corki
• Manual de utilizare
Imagini
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