Delock 3 az 1-ben visszahúzható fehér USB töltőkábel 8 tűs- /
Micro-USB- / USB Type-C™ végződéssel
Leírás
Ez a praktikus Delock 3 az 1-ben visszahúzható kábel
kapcsolható egy tápforráshoz A-típusú USB-vel és
használható különöböző eszközök töltésére a Lightning™
segítségével, vagy Micro-USB, illetve USB Type-C™
csatlakozó felületen keresztül. Három eszköz egyidejű
töltése szintén lehetséges, amikor a teljes kimeneti áram 2
A szétosztódik mindegyik vezetéken.
Hasznos társ
Kis méretének köszönhetően a Delock töltőkábel egy
praktikus tars útközben és mindig kéznél van. A
tekercselési mechanizmus megakadályozza a kábelek
összecsomózódásának veszélyét.
Flexibilis
A töltő kábel négy fázisban húzható ki és így különböző
kábelhosszúságokat biztosít igény szerint.
Műszaki adatok
• csatlakozó:
1 x USB 2.0 A-típusú dugó >
1 x 8 tűs Apple Lightning™ csatlakozódugó
1 x USB Micro-B típusú dugó
1 x USB Type-C™ dugó
• Csak töltő funkciót támogat
• Maximális kimeneti feszültség: 2 A
• Feszültség: max. 5 V
• Kábel vastagsága: 23 AWG
• Lapos kábel
• Csatlakozó fémházzal
• Szín: fehér / ezüst
• Hosszúság a csatlakozóval együtt: kb. 98 cm (teljes hossz a házzal együtt)
behúzva:
USB-A csatlakozó végű kábel kb. 3,0 cm
3 eszközkábel kb. 15,9 cm
kihúzva:
USB-A csatlakozó végű kábel kb. 39,2 cm
3 eszközkábel kb. 53,5 cm

Tételszám 85850
EAN: 4043619858507
Származási hely: China
Csomag: Poly bag

Rendszerkövetelmények
• Áramforrás egy szabad A-típusú USB porton keresztül
A csomag tartalma
• Kábel
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Képek
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Interface
csatlakozó:

1 x USB 2.0-s A-típusú csatlakozódugó

Csatlakozó 1:

1 x Apple Lightning™ 8 érintkezős dugó
1 x USB 2.0 Micro-B típusú dugó
1 x USB Type-C™ dugó

Technical characteristics
Maximum current:

2A

Voltage:

5V

Physical characteristics
Cable length incl. connector:

98 cm

Conductor gauge:

23 AWG
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