
1 m Apple 30-stifts dockkontakt till USB-kabel för iPhone/iPod/iPad med stegformad 
kontakt

Produkt ID: USB2ADC1M

USB2ADC1M Apple® (30 stifts) USB-kabeln med dockkontakt för iPhone®, iPod® och iPad® (1 m) är 
en enkel och pålitlig lösning för anslutning av iOS-enheter till datorn för synkning eller laddning.

USB-kabeln har dessutom en unik stegformad kontakt, designad av StarTech.com. Till skillnad från 
vanliga kontakter kan denna exklusiva stegformade kontakt kopplas in i din iPhone, iPod eller iPad 
även om den har ett skyddsfodral så att du slipper ta bort skyddsfodralet varje gång du vill 
ladda/synka.

Denna hållbara kabel är kompatibel med Apple MFi-standarder och täcks av vår livstidsgaranti för att 
garantera pålitlig prestanda.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

    

Användning

• Ladda dina Apple®-enheter från en dator, USB-väggladdare eller USB-laddare i bilen

• Ersätt en skadad eller försvunnen USB-kabel till din iPhone®/iPod®/iPad®

Funktioner



• 1x stegformad Apple® (30 stifts) dockkontakt

• 1x USB "A" hankontakt

• Kontakter av hög kvalitet för upprepade anslutningar/frånkopplingar till/från din iPhone®, iPod® 
eller iPad®

• Kompatibel med alla befintliga kabelkontakter till Apple (30 stift)

• Aluminiummylarfolie med flätat skydd

• Stöder USB-dataöverföringshastigheter på upp till 480 Mbps

Hårdvara

Garantipolicy Lifetime

Kontaktplätering Nickel

Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride

Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med flätning

Kontakt(er)

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

Connector B 1 - Apple-dockningskontakt (30-stifts)

Utseende

Färg Vit

Kontakttyp Rak

Tråddimension 22/30 AWG

Kabellängd 3.3 ft [1 m]

Produktlängd 3.3 ft [1 m]

Produktbredd 1.1 in [28 mm]

Produkthöjd 0.3 in [0.8 cm]

Produktvikt 1.2 oz [35 g]

Förpackning



Förpackningsantal 1

Package Length 8.5 in [21.5 cm]

Package Width 3.6 in [92 mm]

Package Height 1.3 in [32 mm]

Fraktvikt (förpackning) 2.3 oz [64 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - 1m USB dockkabel till iPhone®, iPod® och iPad®

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


