
1m tålig vitt USB-A till Blixtkabel - Tungt, robust aramifiber USB typ A till 
Blixtladdare/synkron strömsladd - Apple MFi-certifierad iPad/iPhone 12

Produkt ID: RUSBLTMM1M

Den här USB-blixtkabeln klarar de dagliga kraven på laddning och synkronisering av dina mobila 
enheter. Den tåliga kabeln har testats för att tåla hårt slitage och vinter- och sommarbruk i bilar och 
är en must-have för både företags- och konsumenttillämpningar.

Den varaktiga Blixtkabeln har en aramidfiberförstärkning som skyddar den från påfrestningar från täta 
böjar och vrister. På så sätt kan kabeln också spänna utan att överbelastas och kabelns kärna 
förstärks.<ol>

• Aramidfiber ger kabeln styrka och hållbarhet

• Isolerade ledare minskar friktionen, ger större flexibilitet

• EMI-skydd (elektromagnetisk interferens) med aluminiummylar med avskärmning

• TPE-kabel (termoplastisk elastomer) är mjukare och mer flexibel än en PVC-standardkabel och 
miljövänlig</ol>

Kabeln är konstruerad så att kontakten inte kan skiljas från kavajen. Den extra långa 
klämmningsformningen provas för att motstå mer än 10 000+ böjcykler i 180° vinkel. Dessutom gör 
den förbättrade inre formningen att det inte går att knäcka och minskar kabelskadorna. <ol>

• Blixtkontakten ger 12 W för laddning av iOS-enheter

• Metallsköld skyddar kretskort från EMI och förstärker anslutningspunkten

• Stålrelief som provas för att tolerera över 10 000+ böjcykler vid 180° vinkel</ol>

StarTech.com utför grundliga kompatibilitets- och prestandatester på alla våra produkter för att 



säkerställa att vi uppfyller eller överskrider branschstandarder och tillhandahåller högkvalitativa 
produkter till våra kunder. Våra tekniska rådgivare StarTech.com har en bred produktexpertis och 
arbetar direkt med våra tekniker på StarTech.com för att ge support till våra kunder både före och 
efter försäljningen.

RUSBLTMM1M är en Apple MFi-certifierad blixtkabel som backas upp av en 2-årig garanti från 
StarTech.com.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

   

Användning

• Ladda och synkronisera dina mobila Lightning-enheter

Funktioner

• VARAKTIGT: 1m Högbelastad blixtkabel med Kevlar aramid-fiber för hög draghållfasthet, ökad 
tillförlitlighet och livslängd för kabel. Långvarig kabel som testats för att klara 10000+-kurvcykler vid 
180° och 5000+-insticksprogram

• FLEXIBEL KABEL: TPE-jackan absorberar spänningen på täta böjar utan att skada kabelns kärna. 
Långvarig tråd och kontakt skyddar laddnings- och synksladden från slitage och slitage på vanligt bruk 
i bilen

• APPLE MFI-CERTIFIERAT: USB-A till blixtadapterkabel för säker snabb och tillförlitlig 
laddning/synkronisering från USB Type-A-laddarport för blixtenheter, inklusive iPhone 12 
Pro/Max/Mini, iPhone 8/11/11 Pro, iPhone XR, iPad Air, iPad, iPad Mini

• AVGIFTSBLIXTRUSTNING: Kompatibel med enheter utrustade med blixtport, inklusive Airpods, 
Magic Keyboard, Magic Trackpad, Magic Mouse och Siri Remote

• HÅLLBAR: 100 cm Kraftig Lightning-Kabel med aramidfiber för hög draghållfasthet som ökar kabelns 
tillförlitlighet och livslängd. Långvarig kabel som testats för att klara 10 000+ böjningscykler vid 
180&deg och 5 000+ insättningar

Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

Kontaktplätering Nickel



Kabelmanteltyp TPE - Thermoplastic Elastomers

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)

Utseende

Färg Vit

Kontakttyp Rak

Tråddimension 22/32 AWG

Kabellängd 3.3 ft [1 m]

Produktlängd 3.3 ft [1 m]

Produktbredd 0.5 in [12 mm]

Produkthöjd 0.4 in [1 cm]

Produktvikt 0.9 oz [26 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 6.7 in [17 cm]

Package Width 3.0 in [75 mm]

Package Height 0.7 in [18 mm]

Fraktvikt (förpackning) 1.6 oz [46 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - USB till Lightning-kabel

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


