Delock USB 2.0 Ανασυρόμενο Καλώδιο Τύπου-A προς
Lightning™ 8 pin λευκό / ανοιχτό ροζ
Περιγραφή
Αυτό το πρακτικό ανασυρόμενο καλώδιο της Delock
μπορεί να συνδεθεί σε ένα PC ή laptop με θύρα USB-A
και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά
δεδομένων και τη φόρτιση της συνδεδεμένης συσκευής.
Χρήσιμο εργαλείο
Εξαιτίας του μικρού του μεγέθους, το καλώδιο είναι ένα
πρακτικό εργαλείο για εξωτερικούς χώρους και πάντα
στο χέρι. Αποφεύγεται το μπέρδεμα των καλωδίων λόγω
του σπειρωτού μηχανισμού του.
Ευέλικτο
Το καλώδιο μπορεί να τραβηχτεί σε πέντε στάδια και
έτσι προσφέρει διαφορετικά μήκη καλωδίου, ανάλογα
με τις απαιτήσεις.
Χαρακτηριστικά
• Συνδετήρας:
1 x USB 2.0 Τύπου-A αρσενικό >
1 x Lightning™ 8 ακίδων της Apple αρσενικό
• Μέγιστο ρεύμα εξόδου: 2,1 A
• Τάση: μεγ. 5 V
• Μετρητής καλωδίου:
Γραμμή δεδομένων 28 AWG
γραμμή τροφοδοσίας 24 AWG
• Επίπεδο καλώδιο
• Σύνδεσμος με μεταλλικό περίβλημα
• Χρώμα: λευκό / ροζ
• Διαστάσεις περιβλήματος (BxΥ): περ. 5,6 x 2,3 εκ.
• Μήκος συμπεριλ. συνδέσμου: περ. 92 cm (συνολικό συμπεριλαμβανόμενο περίβλημα)
USB-A Εξυπηρετητής-καλώδιο περ. 46 εκ.
Καλώδιο Lightning περ. 46 εκ.
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Απαιτήσεις συστήματος
• Η/Υ ή Φορητός υπολογιστής με ελεύθερη Θύρα USB τύπου-A
Περιεχόμενα συσκευασίας
• Καλώδιο
Εικόνες
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General
Προδιαγραφές:

USB 2.0

Interface
Συνδετήρας 1:

1 x αρσενικό USB 2.0 τύπου-A

Συνδετήρας 2:

1 x Apple Lightning™ αρσενικό

Technical characteristics
Maximum current:

2,1 A

Voltage:

5V

Physical characteristics
Υλικό περιβλήματος:

μέταλλο

Cable length incl. connector:

92 cm

Conductor gauge:

Γραμμή δεδομένων 28 AWG
γραμμή τροφοδοσίας 24 AWG

Χρώμα:

λευκό / ροζ
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