
3 m lange zwarte Apple® 8-polige Lightning-connector naar USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad

StarTech ID: USBLT3MB

Met de USBLT3MB 3 m zwarte Lightning-naar-USB-kabel voor iPhone, iPod en iPad, die dezelfde kleur heeft
als uw zwarte mobiele apparaten, kunt u uw mobiele digitale Lightning-apparaten op lange afstand
synchroniseren en opladen. Deze kabel is dus bij uitstek geschikt voor mensen onderweg die hun apparaat
tegelijkertijd moeten gebruiken en opladen. De kabel heeft een sterke (0,5 mm²) draad om afstandsbeperkingen
te overbruggen en biedt het volle laadvermogen tot op een afstand van 3 m, zonder vermindering van de
laadtijd. 

De omkeerbare 8-polige Lightning-connector kan in uw iOS-apparaat worden gestoken met ongeacht welke
kant omhoog gericht, zodat u de kabel nooit op de verkeerde manier in het apparaat kunt steken.

Deze duurzame kabel is compatibel met Apple MFi-standaards en wordt gedekt door StarTech.com's 2-jarige
garantie voor betrouwbare prestaties.

NB: Als de USB-poort van uw computer niet voldoende stroom levert en u ziet een 'Niet laden' bericht op uw
iPad of ander Apple-apparaat, kunt u deze 3 m lange Lightning-naar-USB-kabel gebruiken met de USB 2.0
snelle laadadapter (USB2CHADP) om uw apparaten snel op te laden.

Toepassingen

Opladen en synchroniseren van met Lightning-technologie uitgeruste Apple mobiele digitale apparaten
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Eigenschappen

1 Apple (8-pins) Lightning-connector
1 USB A mannelijke connector
3 m lange kabel
Omkeerbare Lightning-connector
Aluminum-Mylar folie met gevlochten afscherming
Ondersteunt USB-overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s

Technische specificaties

Warranty 2 Years
Connectormateriaal Nikkel
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelafscherming Aluminum-Mylar folie met vlechtwerk
Connector A 1 - USB A (4 pin) Male
Connector B 1 - Apple Lightning Connector (8-pin) Male
Kleur Zwart
Stijl connector Recht
Draaddikte 20/28 AWG
Kabellengte 3 m [9.8 ft]
Lengte product 3 m [9.8 ft]
Breedte product 14.9 mm [0.6 in]
Hoogte product 8 mm [0.3 in]
Gewicht product 98 g [3.5 oz]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 147.2 g [5.2 oz]
Meegeleverd 1 - 3 m zwarte Lightning-connector-naar-USB-kabel

Certificaties, rapporten en compatibiliteit
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