Mágneses USB adat- és töltőkábel fekete 1,1 m
Leírás
Ez a Delock USB adat és töltőkábel kiemelkedik
mágneses technológiája által és lehetővé teszi a gyors és
könnyű kapcsolódást és eltávolítást egy eszköz és egy
számítógép között. A csatlakoztatható mágneses
adapterek a Delock áruházaiban igény szerint
rendelkezésre állnak. A kábel a robusztus textil árnyékolás
és a mindkét kábelvégén lévő fém ház miatt, nagyon erős
és tartós.

Megjegyzés

Tételszám 85724

• Igény szerint rendelkezésre álló - mágneses adapterek:
Delock 65932 - USB 2.0 Micro-B típusú
Delock 65933 - USB Type-C™

EAN: 4043619857241

• Delock egyedi kábel 85723 (Mágneses USB adat és töltő kábel készlet)

Csomag: Zárható műanyag tasak

Származási hely: China

Műszaki adatok
• Csatlakozó:
1 x USB 2.0 A-típusú dugó >
1 x mágneses csatlakozó
• Adatok továbbítását és töltési funkciót támogat
• Maximális kimeneti feszültség: 2,4 A
• Feszültség: 5 V
• Akár 480 Mb/s sebességű adatátvitel
• 360° elforgatható
• Kábel vastagsága:
24 AWG tápvezeték
30 AWG adatvezeték
• Rézvezető
• Kábel textilburkolattal
• Csatlakozó fémházzal
• Szín: fekete
• Hosszúság (a csatlakozóval együtt) (L): kb. 1,1 m
Rendszerkövetelmények
• Áramforrás egy szabad USB A-típusú anya csatlakozó
• PC vagy notebook számítógép szabad USB A-típusú-csatlakozóval

A csomag tartalma
• Mágneses USB adat- és töltőkábel
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Képek
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General
Cable finishing:

textile coating

Interface
csatlakozó:

1 x USB A-típusú dugó

Technical characteristics
Sebességű adatátvitel:

480 Mbps

Maximum current:

2,4 A

Voltage:

5V

Physical characteristics
Cable length incl. connector:

1,1 m

Conductor material:

copper

Conductor gauge:

30 AWG adatvezeték
24 AWG tápvezeték

Szín:

fekete
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