Delock Magnetisk USB data- och laddningskabelkit för Micro USB
/ USB Type-C™ svart 1,1 m
Beskrivning
USB data- och laddningskabel från Delock som sticker ut
med sin magnetteknologi och gör det möjligt att snabbt och
enkelt ansluta och koppla från en enhet från en strömkälla
eller en dator. Med hjälp av en av de två medföljande
magnetadaptrarna kan olika mobila enheter, läsplattor,
m.m. laddas antingen vid Micro USB-B eller USB TypeC™-gränssnitt eller överföra data. Dessutom möjliggör
kabeln snabbladdning med t.ex. moderna USB-laddare.
Adaptrarna är designade för att förbli inne i enhetens
ingång. Detta kan hjälpa till att undvika slitage på
gränssnittet och fungerar även som ett dammskydd. USBladdningskabeln kan anslutas omedelbart till enheten med
sin runda magnetiska koppling. Kabeln är mycket robust
och hållbar, tack vare sin textilskärmning och sitt
metallhölje i båda kabeländarna.
Specifikationer
• Anslutning:
Kabel: USB 2.0 Typ-A hane > magnetkoppling
Adapter:
magnetgränssnitt > USB Typ Micro-B hane
magnetgränssnitt > USB Type-C™ hane
• Stöd för laddningsfunktion och dataöverföring
• Maximal utström: 2,4 A
• Spänning: 5 V
• Dataöverföringshastighet upp till 480 Mbps
• 360° roterbar
• Sladdstorlek:
24 AWG ström
30 AWG data
• Kopparledare
• Kabel med textilskärmning
• Kontakt med metallhölje
• Färg: svart
• Längd inkl. kontakter (L): ca. 1,1 m

Artikelnummer 85723
EAN: 4043619857234
Ursprungsland: China
Paket: Retail Box

Systemkrav
• Strömkälla med en ledig USB Typ-A-ingång (hona)
• Dator eller bärbar dator med en ledig USB Typ-A-port
Paketets innehåll
• Magnetisk USB data- och laddningskabel
• 2 x magnetiska adaptrar
Bilder
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General
Cable finishing:

textile coating

Specifikationer:

USB 2.0

Interface
kontakt:

1 x USB Typ-A, hane

Kontakt 1:

1 x USB 2.0 Typ Micro-B, hane
1 x USB 2.0 Type-C™ hane

Technical characteristics
Maximum current:

2,4 A

Voltage:

5V

Physical characteristics
Höljets material:

metall

Stift slutförda:

nickelpläterad

Conductor material:

copper

Conductor gauge:

24 AWG ström

Färg:

svart
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