Delock Καλώδια φόρτισης USB 3 σε 1 Tύπου-A προς
Lightning™ / Micro USB / USB Type-C™ 30 εκ. μαύρο /
κόκκινος
Περιγραφή
Αυτό το καλώδιο φόρτισης 3 σε 1 της Delock μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για τη φόρτιση διαφορετικών συσκευών π.χ.
tablets ή smartphone με διεπαφή Lightning™, Micro USB-B ή USB
Type-C™ μέσω μιας παροχής ρεύματος USB.
Χρήσιμο εργαλείο
Αυτό το καλώδιο είναι η ιδανική συντροφιά σε εξωτερικούς
χώρους π.χ σε επαγγελματικά ταξίδια ή σε διακοπές, εφόσον
συνδυάζει τις τρεις κοινές διεπαφές σε ένα καλώδιο για τις
τελευταίου τύπου κινητών συσκευών. Αυτό αποτρέπει το

Αρ. προϊόντος 85891
EAN: 4043619858910

ανακάτεμα των καλωδίων και τη μη απαραίτητη μεταφορά

Χώρα προέλευσης: China

αμέτρητων καλωδίων.

Συσκευασία: Τσαντάκι με
φερμουάρ

Ποιότητα και λειτουργία
Το καλώδιο είναι πολύ σταθερό και μεγάλης διάρκειας εξαιτίας
της ισχυρής επένδυσης, της ανακούφισης της τάσης και του
μεταλλικού περιβλήματος όλων των άκρων στα τρία καλώδια. Το
υψηλό πάχος του καλωδίου σε 22 AWG υποστηρίζει επίσης μια
σταθερή παροχή ρεύματος μέχρι και τα 3 A.

Χαρακτηριστικά
Συνδετήρας:
1 x USB 2.0 Τύπου-A αρσενικό >
1 x Lightning™ 8 ακίδων της Apple αρσενικό
1 x USB τύπου Micro-B, αρσενικο
1 x USB Type-C™ αρσενικό
Υποστηρίζει μόνο λειτουργία φόρτισης
Μέγιστο ρεύμα εξόδου:
USB τύπου Micro-B / USB Type-C™: 3 A
Lightning™: 2,5 A
Τάση: μεγ. 5 V
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Μετρητής καλωδίου: 22 AWG
Αγωγοί επικασσιτερωμένου χαλκού
Καλώδιο με υφασμάτινη θωράκιση
Σύνδεσμος με μεταλλικό περίβλημα
Χρώμα: μαύρο / κόκκινος
Μήκος συμπεριλ. συνδέσμου: περ. 30 cm

Απαιτήσεις συστήματος
Πηγή ενέργειας με μια ελεύθερη θύρα USB Τύπου-A

Περιεχόμενα συσκευασίας
Καλώδιο

Εικόνες
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General
Cable finishing:

textile coating

Προδιαγραφές:

USB 2.0

Interface
σύνδεσμος :

1 x USB 2.0 Τύπου-A αρσενικό

Συνδετήρας 1:

1 x USB 2.0 τύπου Micro-B, αρσενικο

Συνδετήρας 2:

1 x Apple Lightning™ αρσενικό

σύνδεσμος 3:

1 x USB Type-C™ αρσενικό

Technical characteristics
Maximum current:

3A

Voltage:

5V

Physical characteristics
Connector color:

κόκκινος

Υλικό περιβλήματος:

μέταλλο

Χρώμα καλωδίου:

μαύρο

Conductor material:

Copper tinned

Conductor gauge:

22 AWG

Μήκος:

30 cm

© 2022 by Delock. Όλες οι επωνυμίες και τα σύμβολα που αναφέρονται στο παρόν ανήκουν στον
αντίστοιχο δημιουργό. Εξαιρούνται σφάλματα εκτύπωσης, αλλαγές και άλλου τύπου σφάλματα.
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

www.delock.de
85891

3/3
14.09.2022

