Μαγνητικό καλωδίων Δεδομένων και Φόρτισης USB μαύρο 1,1
μ.
Περιγραφή
Αυτό το καλώδιο δεδομένων και φόρτισης USB της
Delock ξεχωρίζει εξαιτίας της μαγνητικής του
τεχνολογίας και επιτρέπει μια εύκολη και γρήγορη
σύνδεση και αποσύνδεση ανάμεσα σε μια συσκευή και
έναν υπολογιστή. Οι κατάλληλοι μαγνητικοί αντάπτορες
είναι διαθέσιμοι προαιρετικά από την Delock. Το
καλώδιο είναι πολύ ενισχυμένο και έχει μεγάλη διάρκεια
ζωής λόγω της ισχυρής υφασμάτινης θωράκισης και του
μεταλλικού περιβλήματος και στις δύο άκρες του.

Σημείωση

Αρ. προϊόντος 85724

• Διαθέσιμα προαιρετικά - Μαγνητικοί Αντάπτορες:
Delock 65932 - USB 2.0 Τύπου Micro-B
Delock 65933 - USB Type-C™

EAN: 4043619857241

• Μονό καλώδιο από Delock 85723 (Σετ Μαγνητικού Καλωδίου USB Δεδομένων και
Φόρτισης)

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

Χώρα προέλευσης: China

Χαρακτηριστικά
• Συνδετήρας:
1 x USB 2.0 Τύπου-A αρσενικό >
1 x μαγνητική διεπαφή
• Υποστηρίζει λειτουργία φόρτισης και μεταφορά δεδομένων
• Μέγιστο ρεύμα εξόδου: 2,4 A
• Τάση: 5 V
• Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 480 Mb/s
• 360° περιστρεφόμενη
• Μετρητής καλωδίου:
γραμμή τροφοδοσίας 24 AWG
Γραμμή δεδομένων 30 AWG
• Αγωγός χαλκού
• Καλώδιο με υφασμάτινη θωράκιση
• Σύνδεσμος με μεταλλικό περίβλημα
• Χρώμα: μαύρο
• Μήκος συμπεριλ. συνδέσμου (L): περ. 1,1 m
Απαιτήσεις συστήματος
• Παροχή ρεύματος μέσω ελεύθερης θηλυκής θύρας USB Τύπου-A
• Η/Υ ή Φορητός υπολογιστής με ελεύθερη Θύρα USB τύπου-A

Περιεχόμενα συσκευασίας
• Μαγνητικό καλώδιο δεδομένων και φόρτισης USB
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Εικόνες
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General
Cable finishing:

textile coating

Interface
σύνδεσμος :

1 x USB τύπου-A, αρσενικό

Technical characteristics
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:

480 Mbps

Maximum current:

2,4 A

Voltage:

5V

Physical characteristics
Cable length incl. connector:

1,1 m

Conductor material:

copper

Conductor gauge:

Γραμμή δεδομένων 30 AWG
γραμμή τροφοδοσίας 24 AWG

Χρώμα:

μαύρο
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