Delock Cablu de încărcare retractabil USB 3 în 1 pentru 8 pin /
Micro USB / USB Type-C™ alb
Descriere scurta
Acest cablu retractabil 3 în 1 de la Delock poate fi conectat
la o sursă de alimentare cu conexiune USB-A și poate fi
folosit pentru a încărca diverse dispozitive cu interfața
Lightning™, Micro USB sau USB Type-C™. Încărcarea a
trei dispozitive în același timp este de asemenea
acceptată, prin care curentul total de ieșire de 2 A este
apoi distribuit pe toate liniile.
Companion util
Datorită dimensiunilor mici, cablul de încărcare Delock
este un companion practic în călătorii și mereu la
îndemână. Înnodarea cablurilor este imposibilă, datorită
mecanismului său de înfășurare.
Flexibil
Cablul de încărcare poate fi scos în patru etape, oferind
astfel lungimi de cablu diferite, în funcție de cerințe.
Specificatii
• 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
• Acceptă doar funcția de încărcare
• Curent de ieşire maxim: 2 A
• Tensiune: max. 5 V
• Grosime cablu: 23 AWG
• Cabluri plate
• Conector cu carcasă din metal
• Culoare: alb / argintiu
• Lungimea incl. conectori: aprox. 98 cm (total, inclusiv carcasă)
strâns:
Cablu gazdă USB-A aprox. 3,0 cm
3 Cablu dispozitiv aprox. 15,9 cm
extins:
Cablu gazdă USB-A aprox. 39,2 cm
3 Cablu dispozitiv aprox. 53,5 cm

Nr. 85850
EAN: 4043619858507
Țara de origine: China
Pachet: Poly bag

Cerinte de sistem
• Sursă de alimentare cu un port liber USB de Tip-A
Pachetul contine
• Cablu

© 2019 by Delock . Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv.
Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.

www.delock.com
85850

1/3
12.11.2019

Imagini

© 2019 by Delock . Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv.
Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.

www.delock.com
85850

2/3
12.11.2019

Interface
connector:

1 x conector tată USB 2.0 Tip-A

Conector 1:

1 x Apple Lightning™ cu 8 de pini tată
1 x USB 2.0 Type Micro-B male
1 x USB Type-C™ tată

Technical characteristics
Maximum current:

2A

Voltage:

5V

Physical characteristics
Cable length incl. connector:

98 cm

Conductor gauge:

23 AWG
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