Delock Magnetický USB datový a napájecí kabelový set pro Micro
USB / USB Type-C™ černý 1,1 m
Popis
Tento USB datový a napájecí kabel od Delocku vyniká
díky své technologii magnetů a umožňuje snadné a rychlé
připojení a odpojení zařízení od zdroje napájení nebo od
počítače. Použitím jednoho ze dvou dodaných
magnetových adaptérů lze různá mobilní zařízení, tablet
apod. nabíjet buď pomocí rozhraní Micro USB-B nebo
USB Type-C™ nebo přenášet data. Kabel dale umožňuje
rychlé nabíjení, např. s moderními USB nabíječkami.
Adaptéry jsou navrženy tak, aby zůstaly uvnitř portu
zařízení. Tak to může zabránit poškození portu zařízení a
rovněž působí jako ochrana proti prachu. Nabíjecí kabel
USB se může okamžitě připojit k zařízení pomocí kulatého
magnetického konektoru. Kabel je díky robustnímu
textilnímu stínění a kovovému pouzdru na obou koncích
kabelu velmi robustní a odolný.
Specifikace
• Konektor:
Kabel: USB 2.0 Typ-A samec > magnetický konektor
Adaptér:
magnetické rozhraní > USB Typ Micro-B samec
magnetické rozhraní > USB Type-C™ samec
• Podporuje funkci nabíjení a přenos dat
• Maximální výstupní proud: 2,4 A
• Napětí: 5 V
• Rychlost přenosu dat 480 Mbps
• 360°otočná
• Průřez kabelu:
24 AWG napájecí vodiče
30 AWG datové vodiče
• Měděné vodiče
• Kabel s textilním stíněním
• Konektor v kovovém pouzdru
• Barva: černá
• Délka včetně konektorů cca. 1,1 m

Číslo produktu 85723
EAN: 4043619857234
Země původu: China
Balení: Kartonová krabice

Systémové požadavky
• Napájecí zdroj s volným portem USB Typ-A samice
• PC nebo notebook s volným USB Typ-A portem
Obsah balení
• Magnetický USB datový a nabíjecí kabel
• 2 x magnetický adaptér
Příslušenství

© 2021 by Delock. Všechny názvy a symboly zde uvedené jsou vlastnictvím výrobce.
Tiskové chyby, změny a chyby v datech vyhrazeny.

www.delock.de
85723

1/2
02.12.2021

General
Cable finishing:

textile coating

Specifikace:

USB 2.0

Interface
konektor:

1 x USB Typ-A samec

Konektor 1:

1 x USB 2.0 Typ Micro-B samec
1 x USB 2.0 Type-C™ samec

Technical characteristics
Maximum current:

2,4 A

Voltage:

5V

Physical characteristics
Materiál pouzdra:

kov

Pin s povrchovou úpravou:

poniklován

Conductor material:

copper

Conductor gauge:

24 AWG napájecí vodiče

Barva:

černá
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