Delock USB 3-i-1 utdragbar laddningskabel för 8 poler / Micro
USB / USB Type-C™ vit
Beskrivning
Praktisk 3-i-1 utdragbar kabel från Delock som kan
anslutas till en strömkälla med USB-A-anslutning och kan
användas för att ladda olika enheter med Lightning™,
Micro USB eller USB Type-C™-anslutning. Laddning av
tre enheter samtidigt stöds även då en sammanlagd
uteffekt på 2 A distribueras över samtliga linjer.
Användbart hjälpmedel
Tack vare dess små mått är laddningskabeln från Delock
ett praktiskt hjälpmedel på resor och finns alltid tillgänglig.
Kablarna
trasslar
sig
inte
tack
vare
dess
lindningsmekanism.
Flexibel
Laddningskabeln kan dras ut i fyra steg och möjliggör
således olika kabellängder beroende på behoven.
Specifikationer
• anslutning:
1 x USB 2.0 Typ-A hane >
1 x 8-stifts Apple Lightning™-hane
1 x USB Typ Micro-B hane
1 x USB Type-C™ hane
• Stödjer endast laddningsfunktion
• Maximal utström: 2 A
• Spänning: max. 5 V
• Sladdstorlek: 23 AWG
• Platt kabel
• Kontakt med metallhölje
• Färg: vit / silver
• Längd inkl. kontakter: ca 98 cm (totalt inkl. hölje)
utdragen:
USB-A Värd-kabel ca. 3,0 cm
Kabel för 3 enheter ca. 15,9 cm
utdragen:
USB-A Värd-kabel ca. 39,2 cm
Kabel för 3 enheter ca. 53,5 cm

Artikelnummer 85850
EAN: 4043619858507
Ursprungsland: China
Paket: Poly bag

Systemkrav
• Strömkälla med en ledig USB Typ-A-port
Paketets innehåll
• Kabel
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Bilder
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Interface
kontakt:

1 x USB 2.0 Typ-A hane

Kontakt 1:

1 x Apple Lightning™ 8-stifts hankontakt
1 x USB 2.0 Typ Micro-B, hane
1 x USB Type-C™ hane

Technical characteristics
Maximum current:

2A

Voltage:

5V

Physical characteristics
Cable length incl. connector:

98 cm

Conductor gauge:

23 AWG
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