
USB oplaadkabel - USB naar Lightning / USB-C / Micro-B - gevlochten - 1 m

Productcode: LTCUB1MGR

Met deze comfortabele USB multilaadkabel kunt u uw met Apple Lightning uitgevoerde apparaten, of 
uw Android® mobiele apparaten, opladen en synchroniseren, via een USB-poort op uw laptop.

Met zowel een Lightning-connector voor uw iPhone of iPad, een USB-C™ connector voor uw nieuwere 
telefoon of tablet en een Micro USB-connector voor uw oudere mobiele apparaten, is dit de ideale 
kabel voor het opladen van al uw mobiele apparaten.

Met deze 3-in-1 laadkabel hoeft u niet meer meerdere kabels voor al uw mobiele apparaten mee te 
nemen.

U kunt de kabel ook gebruiken voor het opladen van uw apparaten vanaf een USB wandlader, 
autolader of power bank - perfect voor onderweg, met eenvoudige, nette aansluitingen.

Omdat u beschikt over meerdere aansluitingen, is deze USB laadkabel perfect om in uw auto of bij uw 
bureau te bewaren. Laat de kabel in uw autolader of in uw werkcomputer zitten zodat u uw apparaten 
altijd opgeladen houdt en u altijd direct aan de slag kunt.

Deze LTCUB1MGR USB laadkabel voldoet aan Apple MFi-standaards en wordt gedekt door de 2-jarige 
garantie van StarTech.com voor betrouwbare prestaties.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

    



Toepassingen

• Synchroniseer en laad uw Apple Lightning, USB-C of Micro-USB mobiele digitale apparaten op

Eigenschappen

• Gebruik één kabel voor 3-in-1 oplaadmogelijkheden

• Vermijd knikken en kabelwarboel met de gevlochten nylon mantel van de kabel

• Laad of synchroniseer tegelijkertijd één Micro-USB, USB-C of Lightning apparaat

• Laad/synchroniseer een USB-C of Lightning apparaat door de gewenste connector aan de Micro-USB 
connector te klikken

• Laad een Micro-USB apparaat op met de middelste connector

Hardware

Garantiebeleid 2 Years

Connectormateriaal Nikkel

Type kabelmantel Gevlochten

Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk

Prestaties

Type en snelheid USB 2.0 - 480 Mbit/s

Connector(en)

Connector A 1 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)

Connector B 1 - Apple Lightning-connector (8-polig)

1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)

1 - USB Micro-B (5-polig)

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zilver

Stijl connector Recht

Draaddikte 22/28 AWG



Kabellengte 3.3 ft [1 m]

Lengte product 3.3 ft [1.0 m]

Breedte product 0.6 in [15.0 mm]

Hoogte product 0.3 in [0.7 cm]

Gewicht product 1.3 oz [38.0 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 7.8 in [19.8 cm]

Package Width 5.9 in [15.0 cm]

Package Height 0.8 in [20.0 mm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

3.0 oz [85.0 g]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - Lightning / USB-C / Micro-B naar USB-A kabel

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.


