Delock Adat- és töltőkábel USB Type-C™ - Lightning™ iPhone™,
iPad™ és iPod™ készülékhez kék 1 m MFi
Leírás
Ez a Delock USB adat- és töltőkábel használható egy
iPhone™, iPad™ vagy iPod™ és egy USB Type-C™ vagy
Thunderbolt™ 3 porttal rendelkező számítógép vagy
laptop például MacBook összekötéséhez. Az eszköz
töltődik, és adatok átadásra kerülnek.
Apple és Android eszközök között is lehetséges a
kapcsolat.
Gyorstöltés támogatása
Gyorstöltés támogatásával, megfelelő Apple eszközök is
csatlakoztathatók egy USB Type-C™ PD töltőhöz
különösen gyors töltés megvalósításához.
MFi igazolt
Az MFi igazolvány és az eredeti Apple C94 konnektor
biztosítja a maximális alkalmazhatóságot minden
Lightning™ konnektoros eszközzel.
Műszaki adatok
• Csatlakozó:
1 x USB Type-C™ dugó >
1 x Apple Lightning™ dugó
• MFi igazolványú kábel eredeti Apple C94 konnektorral
• Kompatibilis iPhone, iPad és iPod készülékekkel
• Gyorstöltést támogatása (iPhone 8 / iPad Pro típusoktól)
• Kábel vastagsága:
30 AWG adatvezeték
22 AWG tápvezeték
• Feszültség: max. 9V
• Kimeneti feszültség: max. 3 A
• Kábelátmérő: kb. 3,2 mm
• Rézvezető
• Csatlakozó fémházzal
• A nejlon borítással
• Akár 480 Mbps sebességű adatátvitel
• Szín: kék
• Hosszúság a csatlakozóval együtt: kb. 1 m

Tételszám 85416
EAN: 4043619854165
Származási hely: China
Csomag: Retail Box

Rendszerkövetelmények
• PC vagy notebook számítógép szabad USB Type-C™ vagy
Thunderbolt™ 3-csatlakozóval vagy
• Töltő egy szabad USB Type-C™ porttal
• Egy szabad Lightning™ portos eszköz
A csomag tartalma
• USB-C™ à Lightning™-kábel
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Képek
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General
Cable finishing:

Nejlon borítással

Műszaki adatok:

USB 2.0

Interface
Csatlakozó 1:

1 x USB 2.0 C-típusú dugó

Csatlakozó 2:

1 x Apple Lightning™ dugó

Technical characteristics
Sebességű adatátvitel:

480 Mbps

Maximum current:

3A

Physical characteristics
Kábelátmérő:

3,7 mm

Conductor gauge:

28 AWG adatvezeték
22 AWG tápvezeték

Hosszúság:

1m

Szín:

kék
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