
Premium USB-A naar Lightning Kabel 1m Zwart -  Robuuste 90° haakse USB Type A 
naar Lightning Charge & Sync Oplaadkabel met Aramide Vezels - Apple MFi 
Gecertificeerd - iPhone

Productcode: RUSBLTMM1MBR

Deze haakse USB-naar-Lightning-kabel is bestand tegen het dagelijkse intensieve gebruik bij het 
opladen en synchroniseren van uw mobiele apparaten.  Deze robuuste kabel werd getest om zware 
slijtage te doorstaan en de haakse connector zorgt voor een makkelijke toegang tot uw mobiele 
apparaat, zelfs tijdens het opladen.

De duurzame Lightning kabel is versterkt met een kabelkern uit aramidevezel die zorgt voor extra 
versteviging en de kabel beschermt tegen veelvuldig buigen en draaien. Door de unieke 
karakteristieken van aramidevezels kan de kabel flexibel gebogen worden zonder dat deze hierbij 
overbelast geraakt.<ol>

• Aramidevezel maakt de kabel extra sterk en duurzaam

• Geïsoleerde geleiders verminderen wrijving, bieden meer flexibiliteit

• Bescherming tegen EMI (elektromagnetische interferentie) met gevlochten aluminium-mylar folie

• TPE (thermoplastische elastomeer) kabelmantel is zachter en flexibeler dan een standaard PVC 
mantel en milieuvriendelijker.</ol>

De kabel is speciaal ontworpen om te voorkomen dat de connector kan loskomen van de kabelmantel. 
De trekontlasting - aan het uiteinde waar kabel en connector samenkomen - is extra lang gemaakt en 
bestand tegen meer dan 10.000 buigcycli in een hoek van 180°. <ol>

• Lightning connector biedt 12 W voor het opladen van uw iOS apparaten

• Metalen afscherming beschermt de printplaat tegen EMI en verstevigt de connector



• Trekontlasting bestand tegen meer dan 10.000 buigcycli in een hoek van 180°</ol>

De RUSBLTMM1MBR geniet van een garantie van 2 jaar en gratis 24/5 levenslange technische 
ondersteuning.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

    

Toepassingen

• Synchroniseer en laad uw mobiele lightning apparaten op

• Tekstberichten versturen, werken of games spelen zonder dat de kabel in de weg zit

• Eenvoudige toegang in zowel staand als liggend

Eigenschappen

• SPECS: Lengte: 1m - Kleur: Zwart - Connectors: Haakse Lightning naar USB-A - USB 2.0 - 
Versterking: Aramidevezel - Kabelmantel: TPE - Kabelafscherming: Al-Mylar

• APPLE MFI GECERTIFICEERD: USB-A naar Lightning adapterkabel voor het snel en betrouwbaar 
opladen van Lightning-apparaten via een USB-A oplaadpoort. Geschikt voor o.a. iPhone 12 Pro Max, 
iPhone 8/11/11 Pro, iPhone XR, iPad Air, iPad, iPad Mini

• HAAKSE CONNECTOR: 90 graden connector elimineert spanning & beschermt de Lightning poort van 
uw iPhone 12 Pro/Max/Mini, iPhone 8/11/11 Pro, iPhone XR, iPad Air of Mini. Ideaal voor autohouders 
of POS Displays

• FLEXIBELE KABEL: De TPE-mantel absorbeert de spanning bij frequente buigbelasting zonder de 
kern van de kabel te beschadigen. De duurzame materialen beschermen deze laad- en 
synchronisatiekabel tegen slijtage door frequent gebruik in de auto

• DUURZAAM: 1m Premium Lightning-kabel verstevigd met aramidevezel voor een hoge treksterkte 
en een langere levensduur; Getest om 10.000+ buigcycli bij 180° en 5000+ keer inpluggen te 
doorstaan

Hardware

Garantiebeleid 2 Years

Connectormateriaal Nikkel



Type kabelmantel TPE - Thermoplastic Elastomers

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)

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Stijl connector Hoekig

Draaddikte 22/32 AWG

Kabellengte 3.3 ft [1 m]

Lengte product 3.3 ft [1.0 m]

Breedte product 5.3 in [135.0 mm]

Hoogte product 2.0 in [5.0 cm]

Gewicht product 0.9 oz [26.0 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 5.7 in [14.5 cm]

Package Width 3.0 in [75.0 mm]

Package Height 6.3 in [160.0 mm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

0.1 lb [0.0 kg]

Wat wordt er 
meegeleverd



Meegeleverd 1 - 1 m Lightning kabel

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


