Delock FPC plochý stuhový kabel, USB Type-C™ na Lightning™
pro iPhone™, iPad™ a iPod™, 13 cm
Popis
Tento USB datový a nabíjecí kabel značky Delock lze
použít k připojení zařízení značky iPhone™, iPad™ nebo
iPod™ k počítači nebo laptopu s portem USB Type-C™
nebo Thunderbolt™ 3 například k počítači MacBook.
Zařízení je nabíjeno a je možno přenášet data.
Možné je i propojení mezi zařízeními Apple a Android.
Podpora rychlého nabíjení
S podporou rychlého nabíjení je možné připojovat
zařízení Apple také k nabíječce PD USB Type-C™ pro
obzvlášť rychlé nabíjení.
Ultra ohebný kabel
Kabel se vyznačuje speciální konstrukcí. Namísto běžných
měděných vodičů je uvnitř kabelu ohebná deska tištěných
spojů, které se říká také ohebný tištěný obvod (Flexible
Printed Circuit, FPC). Ta dělá kabel mimořádně
ohebným a přesto robustním. Obzvlášť vhodný je k
nabíjení smartphonů z power banky na cestách.
Specifikace
• Konektor:
1 x USB Type-C™ samec >
1 x Apple Lightning™ samec
• Plochý stuhový kabel s ohebným tištěným obvodem (FPC)
• Kompatibilní s iPhone, iPad, iPod
• Podporuje funkci rychlého nabíjení (od iPhone 8 / iPad Pro)
• Výstupní proud: až 3 A
• Tloušťka kabelu: cca. 3 mm
• Rychlost přenosu dat 480 Mbps
• Barva: stříbrná / černá
• Délka včetně konektorů cca. 13 cm

Číslo produktu 86941
EAN: 4043619869411
Země původu: China
Balení: Plastová taška se zipem

Systémové požadavky
• iOS 13.3.1 nebo vyšší
• Mac OS 11.0.1 nebo vyšší
• Windows 10/10-64
• PC nebo notebook s volným USB Type-C™ nebo Thunderbolt™ 3 portem nebo
• Nabíječka s volným portem USB Type-C™
• Zařízení s volným portem Lightning™
Obsah balení
• Kabel USB-C™ na Lightning™
Příslušenství
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General
Supported operating system:

Mac OS 11.0.1 nebo vyšší
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
iOS 13.3.1 nebo vyšší

Style:

Plochý kabel

Interface
Konektor 1:

1 x USB Type-C™ samec

Konektor 2:

1 x Apple Lightning™ samec

Technical characteristics
Rychlost přenosu dat:

480 Mbps

Maximum current:

3A

Physical characteristics
Průměr kabelu:

3 mm

Délka:

13 cm

Barva:

stříbrná / černá

© 2022 by Delock. Všechny názvy a symboly zde uvedené jsou vlastnictvím výrobce.
Tiskové chyby, změny a chyby v datech vyhrazeny.
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

www.delock.com
86941

2/2
29.06.2022

