Rechtshoekige Apple 30-pins Dockconnector-naarUSB-kabel 1 m voor iPhone / iPod / iPad met
getrapte connector
Product ID: USB2ADC1MR

De USB2ADC1MR USB-kabel voor iPhone®, iPod® en iPad® (1 m) beschikt over een rechtshoekige
Apple® (30-pins) Dockconnector, die de kabel zodanig plaatst dat u uw iOs-gebaseerd mobiel digitaal
apparaat gemakkelijk kunt bereiken, zowel in portret- als in landschapmodus en zelfs terwijl u aan het
opladen bent.
Bovendien beschikt de USB-naar-iPhone-kabel over een uniek gebouwde, getrapte Apple Dock Connector
die door StarTech.com is ontworpen. In tegenstelling tot een gewone connector kan de exclusieve
getrapte connector ook op uw iPhone, iPod of iPad worden ingeplugd als daar een beschermhoes omheen
zit. Hierdoor hoeft u niet steeds de hoes weg te halen als u wilt opladen of synchroniseren.
Deze duurzame kabel is compatibel met Apple MFi-normen en wordt gedekt door onze levenslange
garantie om een betrouwbare performance te waarborgen.
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Als alternatief biedt StarTech.com ook een 1 m linkshoekige Apple® 30-pins dockconnector-naar-USBkabel (USB2ADC1ML), die hetzelfde gemak biedt als deze rechtshoekige kabel, maar waarmee u
verbinding kunt maken met uw iPhone, iPod of iPad vanaf de tegenovergestelde richting.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications
•
•
•

SMS, werk of speel op uw iPhone®, iPod® of iPad® zelfs tijdens het
opladen, zonder dat de kabel in de weg zit
Laad uw Apple®-apparaten op vanaf een computer of USB-oplader
(voor in het stopcontact of in de auto)
Vervang een beschadigde of kwijtgeraakte USB-kabel van uw
iPhone/iPod/iPad

Features
•
•
•
•
•
•

1x Haakse getrapte Apple (30-pins) Dock Connector met hoek naar
rechts
1x USB ‘A’ mannetje
Hoogwaardige connectoren, geschikt voor het herhaaldelijk
aansluiten/loskoppelen op/van uw iPhone®, iPod® of iPad®
Compatibel met alle bestaande Apple® (30-pins) dock-aansluitingen
Aluminum-Mylar folie met gevlochten afscherming
Ondersteunt USB-overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s
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Hardware

Connector(en)

Fysieke
eigenschappen

Verpakkingsinformatie

Wat wordt er
meegeleverd

Warranty

Lifetime

Connectormateriaal

Nikkel

Kabelafscherming

Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk

Type kabelmantel

PVC - Polyvinyl Chloride

Connector A

1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk

Connector B

1 - Apple (30-polige) dockconnector Mannelijk

Draaddikte

26 AWG

Gewicht product

0.8 oz [22 g]

Kabellengte

3.3 ft [1 m]

Kleur

Wit

Lengte product

3.3 ft [1 m]

Stijl connector

Recht naar haaks rechts

Package Height

0.7 in [18 mm]

Package Length

4.9 in [12.4 cm]

Package Width

3.6 in [92 mm]

Verpakkingsaantal

1

Verzendgewicht (verpakt)

1.3 oz [38 g]

Meegeleverd

1 - 1 m Haakse USB Kabel voor iPhone® / iPod® / iPad®

Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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