
1 m USB-multiladdningskabel - USB till Micro-USB eller USB-C eller Lightning för 
iPhone/ iPad/iPod/Android - Apple MFi-certifierad - 3 i 1 USB-laddare - Vävd

Produkt ID: LTCUB1MGR

Denna USB multi-laddningskabel är en enkabellösning för att enkelt ladda och synkronisera dina Apple 
Lightning eller Android-enheter.

Ha denna USB till Micro-USB, USB-C eller Lightning-kabel till hands för alla dina laddningsbehov 
istället för att bära omkring en massa olika kablar. 3-i-1-kabel för att enkelt byta mellan olika 
enhetsmodeller och plattformar. Adaptern kan bara anslutas till en enhet i taget.

Strömför dina enheter från en USB-väggladdare, billaddare eller powerbank. Den långa kabeln ger 
större flexibiliet så att du kan nås din enhet utan besvär även när den är ansluten till en laddare.

Tack vare höljet av flätad nylon trasslar sig den här hållbara laddningskabeln inte lika lätt som vanliga 
kablar. Den är en utmärkt ersättning för dina andra laddningskablar.

Ladda eller synkronisera en USB-C-eller Lightning-enhet genom att bara ansluta enhetens kontakt till 
Micro-USB-öppningen och plugga in enheten. Ladda eller synkronisera en Micro-USB-enhet genom att 
stoppa in kabelns mittkontakt i mobilenheten.

Det går bara att ladda en enhet i taget med kabeln.

LTCUB1MGR är Apple MFi-certifierad och täcks av StarTech.coms 2-års garanti för att garantera 
pålitlig prestanda.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



    

Användning

• Ladda och synka dina mobila digitala Apple Lightning-, USB-C- eller Micro USB-enheter

Funktioner

• Bär med dig en enda kabel för alla dina laddningsbehov med denna 3-i-1-kabel

• Slipp kabeltrassel tack vare kabelns flätade nylonhölje

• Ladda eller synkronisera en Micro-USB, USB-C eller Lightning-enhet samtidigt

• Ladda eller synkronisera en USB-C-eller Lightning-enhet genom att bara ansluta enhetens kontakt 
till Micro-USB-öppningen och plugga in enheten

• Ladda en Micro-USB-enhet genom att stoppa in mittkontakten i din enhet

Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

Kontaktplätering Nickel

Kabelmanteltyp Flätad

Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med flätning

Prestanda

Typ och hastighet USB 2.0 - 480 Mbit/s

Kontakt(er)

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

Connector B 1 - Apple Lightning-kontakt (8-stifts)

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

1 - USB Micro-B (5-stifts)

Utseende



Färg Silver

Kontakttyp Rak

Tråddimension 22/28 AWG

Kabellängd 3.3 ft [1 m]

Produktlängd 3.3 ft [1.0 m]

Produktbredd 0.6 in [15.0 mm]

Produkthöjd 0.3 in [0.7 cm]

Produktvikt 1.3 oz [38.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal 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]

Fraktvikt (förpackning) 3.0 oz [85.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - Lightning eller USB-C eller Micro-B till USB-A-kabel

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.


