Delock Utazó szett II Könnyű kiadás - USB hub
kártyaolvasóval / 3 az 1-ben töltő kábel
Leírás
Ez a Delock szett kombinál mindent, ami kiegészíti és leegyszerűsíti
a mindennapokat az irodában, az egyetemen vagy iskolában és
utazáskor is hasznos.
A védő doboz tartalmaz egy USB hub-ot, amely a két A-típusú USB
csatlakozás mellett rendelkezik egy SD és Micro SD csatlakozási
felülettel és gyorsan, valamint könnyen hozzárendel egy új
csatlakozást a laptophoz vagy tablethez. A szett tartalmaz meg egy
30 cm hosszú USB töltő kábelt Lightning™, USB Micro-B vagy USB
Type-C™ kapcsolattal.

Tételszám 18437
EAN: 4043619184378

Víztaszító és sérülés biztos

Származási hely: China

A táska anyaga vízzaszító és megvédi beltartalmát a fényhatástól

Csomag: Poly bag

kemény kagylóformájának köszönhetően.
Kis segítségek
Italfogasztáshoz a szett tartalmaz egy üvegnyitót és két szilikon
dugót.

Műszaki adatok
• Méretek (HxSzxM): kb. 14,5 x 10,0 x 3,5 cm
• Tömeg: kb. 156 g
• A csomag tartalma:
• Tartó zsák
Vízlepergető felület
• USB elosztó + kártyaolvasó
csatlakozó:
1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ dugó
2 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) A-típusú hüvely
1 x SD-nyílás
1 x Micro SD-nyílás
Kábelhosszúság csatlakozó nélkül: kb. 12,5 cm
Méretek (HxSzxM): kb. 62 x 23,5 x 23,5 mm
Plug & Play
• 3 az 1-ben USB töltő kábel
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csatlakozó:
1 x USB 2.0 A-típusú dugó
1 x 8 tűs Apple Lightning™ csatlakozódugó
1 x USB Micro-B típusú dugó
1 x USB Type-C™ dugó
Hosszúság a csatlakozóval együtt: kb. 30 cm

Rendszerkövetelmények
Android 10.0 vagy újabb
Chrome OS
iPad Pro (2018)
Linux Kernel 5.4 vagy újabb
Mac OS 10.15.6 vagy újabb
Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
Notebook vagy táblagép USB Type-C™ vagy Thunderbolt™ 3 porttal

A csomag tartalma
Védő doboz
USB elosztó + kártyaolvasó
3 az 1-ben USB töltő kábel
Üvegnyitó
Dugó
Használati utasítás

Képek
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