Delock Καλώδιο δεδομένων και φόρτισης USB Type-C™ προς
Lightning™ για iPhone™, iPad™ και iPod™ μπλε 1 μ MFi
Περιγραφή
Αυτό το καλώδιο δεδομένων και φόρτισης USB της
Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση ενός
iPhone™, iPad™ ή iPod™ σε έναν υπολογιστή ή laptop
με θύρα USB Type-C™ ή Thunderbolt™ 3, π.χ. σε ένα
MacBook. Η συσκευή είναι φορτισμένη και μπορούν να
μεταφερθούν δεδομένα.
Είναι επίσης πιθανή η σύνδεση μεταξύ συσκευών Apple
και Android.
Υποστήριξη Ταχείας Φόρτισης
Με τη λειτουργία ταχείας φόρτισης οι συμβατές
συσκευές με την Apple μπορούν να συνδεθούν επίσης σε
έναν φορτιστή USB Type-C™ PD γι ιδιαίτερα γρήγορη
φόρτιση.
Πιστοποίηση MFi
Η πιστοποίηση MFi και ο αυθεντικός σύνδεσμος Apple
C94 εγγυώνται πλήρη συμβατότητα σε όλες τις
συσκευές με σύνδεσμο Lightning™.
Χαρακτηριστικά
• Συνδετήρας:
1 x USB Type-C™ αρσενικό >
1 x Apple Lightning™ αρσενικό
• Πιστοποιημένο καλώδιο MFi με αυθεντικό σύνδεσμο Apple C94
• Συμβατό με iPhone, iPad, iPod
• Υποστηρίζει λειτουργία ταχείας φόρτισης (από iPhone 8 / iPad Pro)
• Μετρητής καλωδίου:
Γραμμή δεδομένων 30 AWG
γραμμή τροφοδοσίας 22 AWG
• Τάση: μεγ. έως 9 V
• Ρεύμα εξόδου: έως 3 A
• Διάμετρος καλωδίου: περίπου 3,2 mm
• Αγωγός χαλκού
• Σύνδεσμος με μεταλλικό περίβλημα
• με πλεξίδα νάιλον
• Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 480 Mbps
• Χρώμα: μπλε
• Μήκος συμπεριλ. συνδέσμου: περ. 1 m

Αρ. προϊόντος 85416
EAN: 4043619854165
Χώρα προέλευσης: China
Συσκευασία: Retail Box

Απαιτήσεις συστήματος
• Η/Υ ή φορητός υπολογιστής με διαθέσιμη θύρα USB Type-C™ ή Θύρα
Thunderbolt™ 3 ή
• Φορτιστής με ελεύθερη θύρα USB Type-C™
• Συσκευή με μια ελεύθερη θύρα Lightning™
Περιεχόμενα συσκευασίας
• Καλώδιο USΒ-C™ σε Lightning™
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Εικόνες
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General
Cable finishing:

πλεξίδα νάιλον

Προδιαγραφές:

USB 2.0

Interface
Συνδετήρας 1:

1 x USB 2.0 Τύπου-C αρσενικό

Συνδετήρας 2:

1 x Apple Lightning™ αρσενικό

Technical characteristics
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:

480 Mbps

Maximum current:

3A

Physical characteristics
Διάμετρος καλωδίου:

3,7 mm

Conductor gauge:

Γραμμή δεδομένων 28 AWG
γραμμή τροφοδοσίας 22 AWG

Μήκος:

1m

Χρώμα:

μπλε
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