Delock Set cablu magnetic pentru date USB și încărcare pentru
Micro USB / USB Type-C™ negru 1,1 m
Descriere scurta
Acest cablu USB de date și de încărcare de la Delock se
remarcă datorită tehnologiei sale de magnet și permite
conectarea și deconectarea ușoară și rapidă între un
dispozitiv și sursa de alimentare sau un computer. Prin
utilizarea unuia dintre cele două adaptoare magnetice
incluse, diferite dispozitive mobile, tablete etc. pot fi
încărcate fie prin interfață Micro USB-B sau USB TypeC™, fie prin transfer de date. Mai mult, cablul permite
încărcarea rapidă, de ex. cu încărcătoare USB moderne.
Adaptoarele sunt proiectate să rămână în interiorul portului
dispozitivului. Astfel se poate evita deteriorarea interfeței și
poate acționa și ca protecție împotriva prafului. Cablul de
încărcare USB se poate conecta imediat la dispozitiv cu
conectorul magnetic rotund. Cablul se datorează ecranului
robust din material textil și carcasei metalice pe ambele
capete de cablu, foarte rezistent și durabil.
Specification
• Conectori:
Cablu: USB 2.0 Tip-A tată > conector magnetic
Adaptor:
interfață magnetică > USB Tip Micro-B tată
interfață magnetică > USB Type-C™ tată
• Acceptă funcția de încărcare și transferul de date
• Curent de ieşire maxim: 2,4 A
• Tensiune: 5 V
• Rată de transfer a datelor de până la 480 Mbps
• 360° rotativă
• Grosime cablu:
Linia de alimentare 24 AWG
Linia de date 30 AWG
• Conductor din cupru
• Cablu cu ecranare textilă
• Conector cu carcasă din metal
• Culoare: negru
• Lungimea incl. conectori (L): aprox. 1,1 m

Nr. 85723
EAN: 4043619857234
Țara de origine: China
Pachet: Retail Box

Cerinte de sistem
• Sursă de alimentare cu un port USB liber de tip-A mamă
• PC sau laptop cu un port USB Tip-A liber
Pachetul contine
• Date magnetice USB și cablu de încărcare
• 2 x adaptori magnetici
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General
Cable finishing:

textile coating

Specification:

USB 2.0

Interface
connector:

1 x USB Tip-A, tată

Conector 1:

1 x USB 2.0 Type Micro-B male
1 x USB 2.0 Type-C™ male

Technical characteristics
Maximum current:

2,4 A

Voltage:

5V

Physical characteristics
Material carcasă:

metal

Pin finishing:

nickel-plated

Conductor material:

copper

Conductor gauge:

24 AWG power line

Colour:

negru
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