Delock Nabíjecí kabel USB 3 v 1 pro Lightning™ / Micro USB /
USB Type-C™, 30 cm
Popis
Tento nabíjecí kabel „tři v jednom“ značky Delock lze
používat k nabíjení zařízení jako např. tabletů nebo
inteligentních telefonů s rozhraním Lightning™, Micro USBB nebo USB Type-C™ z napájecího zdroje USB.
Užitečný společník
Tento kabel je ideálním společníkem na cesty, jako
například na služební cesty nebo na dovolenou, protože
kombinuje tři nejběžnější rozhraní do podoby jediného
kabelu pro nejnovější mobilní zařízení. Tím se zamezí
vzniku obtížné změti kabelů a nepotřebnému nošení
bezpočtu kabelů.
Kvalita a výkon
Tento kabel je velmi pevný a odolný díky robustnímu
textilnímu opletení, silné odlehčení v tahu a kovovému
krytu na všech koncích kabelů. Velký kabelový průřez
22 AWG také podporuje stabilní přívod energie proudem
až 3 A.
Specifikace
• Konektor:
1 x USB 2.0 Typ-A samec >
1 x 8 pin Apple Lightning™ samec
1 x USB Typ Micro-B samec
1 x USB Type-C™ samec
• Podporuje jen funkci nabíjení
• Maximální výstupní proud:
USB Typ Micro-B / USB Type-C™: 3 A
Lightning™: 2,5 A
• Napětí: max. 5 V
• Průřez kabelu: 22 AWG
• Pocínované měděné vodiče
• Kabel s textilním stíněním
• Konektor v kovovém pouzdru
• Barva: černá / červená
• Délka včetně konektorů cca. 30 cm

Číslo produktu 85891
EAN: 4043619858910
Země původu: China
Balení: Poly bag

Systémové požadavky
• Nabíječka s volným portem USB Typu-A
Obsah balení
• Kabel
Příslušenství
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General
Cable finishing:

textile coating

Specifikace:

USB 2.0

Interface
konektor:

1 x USB 2.0 Typ-A samec

Konektor 1:

1 x USB 2.0 Typ Micro-B samec

Konektor 2:

1 x Apple Lightning™ samec

konektor 3:

1 x USB Type-C™ samec

Technical characteristics
Maximum current:

3A

Voltage:

5V

Physical characteristics
Connector color:

červená

Materiál pouzdra:

kov

Barva kabelu:

černá

Cable length incl. connector:

20 cm

Conductor material:

Copper tinned

Conductor gauge:

22 AWG
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