1 m blauwe Apple 8-polige Lightning-connectornaar-USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad
Product ID: USBLT1MBL

De USBLT1MBL 1 m lange, blauwe Lightning-naar-USB-kabel voor iPhone, iPod en iPad is een stijlvolle en
betrouwbare oplossing voor het opladen en synchroniseren van uw Apple® 8-polige Lightning mobiele
apparaten.
De kabelkleur komt overeen met uw blauwe iPhone 5c, maar kan ook worden gebruikt met elk Lightning
iOS mobiel apparaat; wees dus niet bang voor de kleur en kies een van onze gekleurde Lightning-kabels
zoals roze, groen, geel of blauw. U kunt de kleur kiezen die perfect bij uw iPhone past of creatief zijn en
uw eigen unieke look bepalen!
Daarnaast kan de omkeerbare 8-polige Lightning-connector 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 voldoet aan Apple MFi-standaards en wordt gedekt door de 2-jarige garantie van
StarTech.com voor betrouwbare prestaties.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications
•

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

Features
•
•
•
•

Stijlvol blauw design
Omkeerbare Lightning-connector
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

2 Years

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 Lightning-connector (8-polig) Mannelijk

Draaddikte

24/28/32 AWG

Gewicht product

0.6 oz [18 g]

Kabellengte

3.3 ft [1 m]

Kleur

Blauw

Lengte product

3.3 ft [1 m]

Stijl connector

Recht

Package Height

0.9 in [22 mm]

Package Length

8 in [20.3 cm]

Package Width

6 in [15.2 cm]

Verpakkingsaantal

1

Verzendgewicht (verpakt)

2.2 oz [63 g]

Meegeleverd

1 - 1 m blauwe Apple® Lightning-connector-naar-USBkabel

Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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