1 m vinklad Lightning till USB-kabel för iPhone/iPad/iPod - Apple MFi-certifierad - Vit
Produkt ID: RUSBLTMM1MWR

Denna vinklade USB till Lightning-kabel klarar av påfrestningen av att ladda och synkronisera dina
mobila enheter. Lightning-kablarna har testats mot tuffa påfrestningar och slitage och den vinklade
kontakt ger dig lätt åtkomst till din mobilenhet, även under laddning.
Förstärkning med Kevlar®-aramidfiber gör den slitstarka Lightning-kabeln skyddad från påfrestningen
av att ständigt böjas och vridas, vilket gör att kabeln kan böjas utan översträckning.
<ol>
• Aramidfiber tillför styrka och hållbarhet till kabeln
• Isolerade ledare minskar friktionen och ger större flexibilitet
• Skydd mot EMI (elektromagnetiska störningar) med aluminium-mylarfolie och flätad avskärmning
• TPE-kabelhöljet (termoplastisk elastomer) är mjukare och flexiblare än en vanlig PVC-kabel</ol>
Konstruktionen är avsedd att förhindra att kontakten separeras från kabeljacket och kabelns extra
långa avlastningsform testas för att klara över 10 000 böjcykler vid 180° vinkel.
<ol>
• Lightning-kontakten ger 12 W för laddning av dina iOS-enheter
• Metallhöljet skyddar kretskortet från EMI och förstärker anslutningspunkten
• Dragavlastning testad för att tolerera över 10 000 böjcykler vid en 180 graders vinkel </ol>
RUSBLTMM1MWR är en Apple MFi-certifierad Lightning-kabel som täcks av en 2-års garanti från
StarTech.com.

<small>Obs.: DuPont™ och Kevlar® är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör E.I. du
Pont de Nemours and Company. </small>

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning
• Ladda och synkronisera dina mobila Lightning-enheter
• SMS:a, arbeta, eller spela utan att kabeln är i vägen
• Enkel åtkomst både i stående och liggande läge

Funktioner
• Ladda dina enheter med en kabel konstruerad för att inte vara i vägen och byggd för att klara din
dagliga rutin
• Denna Lightning-kabel är skyddad mot påfrestningarna vid frekventa vridningar eftersom den är
förstärkt med aramidfiber
• Utökad dragavlastning testad för att tolerera över 10 000 böjcykler vid 180 graders vinkel
• Tillhandahåll flexibla anslutningar med denna MFi-certifierade Lightning-kabel med ett mjukt
TPE-hölje
• Denna kraftiga Lightning-kabel är skyddad mot EMI och har ett metallskydd som skyddar kretskortet

Hårdvara
Garantipolicy

2 Years

Kontaktplätering

Nickel

Kabelmanteltyp

TPE - Thermoplastic Elastomers

Kabelskärmning

Aluminiummylarfolie med flätning

Typ och hastighet

USB 2.0 - 480 Mbit/s

Connector A

USB Type-A (4-stifts) USB 2.0

Prestanda

Kontakt(er)

Connector B

Apple Lightning-kontakt (8-stifts)

Färg

Vit

Kontakttyp

Vinklad

Tråddimension

22/32 AWG

Kabellängd

39.4 in [100 cm]

Produktlängd

39.4 in [100.0 cm]

Produktbredd

5.3 in [13.5 cm]

Produkthöjd

2.0 in [50.0 mm]

Produktvikt

0.9 oz [26.0 g]

Package Length

6.7 in [17.0 cm]

Package Width

3.0 in [75.0 mm]

Package Height

0.6 in [16.0 mm]

Fraktvikt
(förpackning)

1.6 oz [46.0 g]

Ingår i paketet

1 m Lightning-kabel

Utseende

Förpackning

Vad det är i
lådan

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

