Delock USB 3 in 1, nawijanym kablu ładowania do 8 pin / Micro
USB / USB Type-C™, biały
Opis
Praktyczny, nawijany kabel Delock trzy jednym można
podłączyć do źródła zasilania łączem USB-A, a ładować
różne urządzenia przez interfejsy Lightning™, Micro USB
or USB Type-C™. Ładowanie trzech urządzeń w tym
samym czasie jest obsługiwane, przy ograniczeniu prądu
wyjścia do 2 A.
Przydatny towarzysz
Dzięki niewielkim rozmiarom kabel ładowania Delock jest
bardzo przydatny w podróży i zawsze dostępny. Splątania
unika się dzięki mechanizmowi nawijania.
Elastyczny
Kabel ładowania można wyciągać w czterech etapach
uzyskując łącza różnej długości zgodnie z potrzebami.
Specyfikacja
• złącze:
1 x USB 2.0 Typ-A męski >
1 x 8-pinowe złącze męskie Apple Lightning™
1 x USB Typ Micro-B męski
1 x USB Type-C™ męski
• Obsługuje jedynie funkcję ładowania
• Maksymalny prąd wyjściowy: 2 A
• Napięcie: maks. 5 V
• Rodzaj kabla: 23 AWG
• Płaski przewód
• Złącze w metalowej obudowie
• Kolor: biały / srebrny
• Długość ze złączami: ok. 98 cm (w tym obudowa)
wciągany:
Kabel USB-A Host-ok. 3,0 cm
3 kable urządzeń ok. 15,9 cm
rozwinięty:
Kabel USB-A Host-ok. 39,2 cm
3 kable urządzeń ok. 53,5 cm

Numer artykułu 85850
EAN: 4043619858507
Kraj pochodzenia: China
Opakowanie: Poly bag

Wymagania systemowe
• Ładowarka z wolnym portem USB Typ-A
Zawartość opakowania
• Kabel
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Zdjęcia
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Interface
złącze :

1 x USB 2.0 Typu-A, wtyk męski

Złącze 1:

1 x 8-pinowe męski Apple Lightning™
1 x USB 2.0 Typ Micro-B męski
1 x USB Type-C™ męski

Technical characteristics
Maximum current:

2A

Voltage:

5V

Physical characteristics
Cable length incl. connector:

98 cm

Conductor gauge:

23 AWG

© 2019 by Delock . Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy
drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

www.delock.com
85850

3/3
12.11.2019

