Delock Set de călătorie IV ediția business - mufă USB / sursă de
alimentare / mouse / cablu de încărcare 3 în 1
Descriere scurta
Pe lângă organizatorul util, care impresionează prin mult
spațiu de stocare, diverse compartimente și opțiuni de
fixare, acest set de la Delock include și o mufă USB cu
cititor de carduri integrat, un mic mouse USB fără fir
practic, un încărcător cu conexiune USB de Tip-A și USB
Type-C™ de livrare a energiei, precum și un cablu de
încărcare adecvat cu conexiune Lightning™, USB Micro-B
sau USB Type-C™.
Rezistentă la apă
Materialul exterior al organizatorului este impermeabil
pentru a completa caracteristicile din interior, făcând acest
set perfect pentru școală, muncă, călătorii sau timp liber.
Mici ajutoare
Pentru băutură, setul include un deschizător de sticle și
două dopuri de silicon.
Specification
• Dimensiunui (LxlxÎ): aprox. 23,5 x 17,5 x 6,0 cm
• Greutate: cca 524 g

Nr. 18439
EAN: 4043619184392
Țara de origine: China

• Conținut:
• Organizator
Suprafață hidrofugă

Pachet: Poly bag

• Hub USB Type-C™
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
• Mini mouse optic fără fir USB
Conector:
1 x USB 2.0 Tip-A tată
Dimensiunui (LxlxÎ):
Mouse: aprox. 96,88 x 57,33 x 35,23 mm
Receptor USB: aprox. 19,0 x 14,5 x 6,5 mm
• USB Încărcător
conectori:
1 x USB Type-C™ mamă
1 x USB Tip-A mamă
1 x priză CEE 7/16
Dimensiunui (LxlxÎ): aprox. 59,5 x 59,5 x 27,5 mm
• 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. 1 m
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• PC sau laptop cu un port USB Tip-A liber sau
• Notebook sau tabletă cu un port USB Type-C™ sau Thunderbolt™ 3
Pachetul contine
• Organizator
• Hub USB Type-C™
• Mouse
• Receptor USB
• 1 baterie AA
• USB Încărcător
• Cablu USB de încărcare 3 în 1
• Deschizător de sticle
• Corki
• Manual de utilizare
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