Delock Płaski kabel wstążkowy FPC z USB Type-C™ do
Lightning™ dla iPhone™, iPad™ oraz iPod™ 13 cm
Opis
Kabel danych i ładowania USB Delock można użyć do
podłączenia iPhone™, iPad™ lub iPod™ do komputera
lub laptopa z portem USB Type-C™ lub Thunderbolt™
3 np. do MacBook. Urządzenie jest ładowane a dane
przesyłane.
Możliwe połączenie pomiędzy urządzeniami Apple i
Android.
Obsługa szybkiego ładowania
Dzieki obsłudze szybkiego ładowania można podłączyć
kompatybilne urządzenie Apple do ładowarki USB TypeC™ PD, szczególnie do szybkiego ładowania.
Ultra elastyczny kabel
Kabel ma specjalną konstrukcję Zamiast przewodów
miedzianych we wnętrzu jest elastyczna płytka
drukowana, tzw. FPC (Flexible Printed Circuit). Czyni to
kabel niezwykle elastycznym i mocnym. Nadaje się
specjalnie do ładownia telefonu z power banku podczas
ruchu.
Specyfikacja
• Złącze:
1 x USB Type-C™ męski >
1 x Apple Lightning™ męski
• Kabel wstążkowy FPC (Flexible Printed Circuit)
• Kompatybilność z iPhone, iPad, iPod
• Obsługuje funkcje szybkiego ładowania (od iPhone 8 / iPad Pro)
• Prąd wyjściowy: maks. 3 A
• Grubość przewodu: ok. 3 mm
• Szybkość transmisji danych do 480 Mbps
• Kolor: srebrny / czarny
• Długość ze złączami: ok. 13 cm

Numer artykułu 86941
EAN: 4043619869411
Kraj pochodzenia: China
Opakowanie: Torba na zamek
błyskawiczny

Wymagania systemowe
• iOS 13.3.1 lub nowszy
• Mac OS 11.0.1 lub nowszy
• Windows 10/10-64
• Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem USB Type-C™ lub Thunderbolt™ 3 albo
• Ładowarka z wolnym portem USB Type-C™
• Urządzenie z wolnym portem Lightning™
Zawartość opakowania
• Kabel USB-C™ do Lightning™
Zdjęcia
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General
Supported operating system:

Mac OS 11.0.1 lub nowszy
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
iOS 13.3.1 lub nowszy

Style:

Płaski przewód

Interface
Złącze 1:

1 x USB Type-C™ męski

Złącze 2:

1 x Apple Lightning™ męski

Technical characteristics
Szybkość transmisji danych:

480 Mbps

Maximum current:

3A

Physical characteristics
Średnica kabla:

3 mm

Długość:

13 cm

Kolor:

srebrny / czarny
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