Delock Cablu 2 în 1 retractabil USB 2.0 Tip-A la Micro-B și
Lightning™, alb / auriu
Descriere scurta
Acest cablu retractabil practic de la Delock poate fi
conectat la un computer sau laptop cu port USB-A și poate
fi utilizat pentru a transfera date și încărca dispozitivul
conectat.
Companion util
Datorită dimensiunilor mici, cablul este un companion
practic în călătorii și mereu la îndemână. Înnodarea
cablurilor este imposibilă, datorită mecanismului său de
înfășurare.
Flexibil
Cablul poate fi extins în cinci etape și oferă astfel lungimi
de cablu diferite, în funcție de necesitate.

Specification
• Conectori:
1 x USB 2.0 Tip-A tată >
1 x USB 2.0 Tip Micro-B tată
1 x Apple Lightning™, 8 pini tată
• Curent de ieşire maxim: 2,1 A
• Tensiune: max. 5 V
• Grosime cablu:
Linia de date 28 AWG
Linia de alimentare 24 AWG
• Cabluri plate
• Conector cu carcasă din metal
• Culoare: alb / aur
• Dimensiunile carcasei (DxÎ): aprox. 5,6 x 2,3 cm
• Lungimea incl. conectori: aprox. 92 cm (total, inclusiv carcasă)
Cablu gazdă USB-A aprox. 46 cm
Cablu USB Micro-B + Lightning ca. 46 cm

Nr. 85820
EAN: 4043619858200
Țara de origine: China
Pachet: Retail Box

Cerinte de sistem
• PC sau laptop cu un port USB Tip-A liber
Pachetul contine
• Cablu
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General
Specification:

USB 2.0

Interface
Conector 1:

1 x USB 2.0 Type-A male

Conector 2:

1 x USB 2.0 Type Micro-B male
1 x UApple Lightning™ tată

Technical characteristics
Maximum current:

2,1 A

Voltage:

5V

Physical characteristics
Material carcasă:

metal

Cable length incl. connector:

92 cm

Conductor gauge:

28 AWG data line
24 AWG power line

Colour:

alb / aur
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