
Lightning-naar-USB-kabel - gekruld - 30 cm, wit

Productcode: USBCLT30CMW

Deze gekrulde Lightning-kabel biedt het compacte gemak dat u nodig hebt om uw mobiele apparaten 
opgeladen te houden terwijl u rijdt, zonder kabelwarboel in uw auto.

Steek de kabel gewoon in uw USB-autolader en rek hem uit om uw mobiele apparaat aan te sluiten, 
als u deze moet opladen. U kunt de kabel tot 30 cm uitrekken, zodat u uw tablet of telefoon in de 
autohouder gemakkelijk kunt bereiken.

Als u uw mobiele apparaat niet oplaadt, kunt u deze compacte kabel netjes in de console of het 
handschoenenkastje opbergen. Bovendien is hij klein genoeg dat hij in uw laptop- of draagtas past, 
zodat hij gebruiksklaar is als u op uw bestemming aankomt en hem als een traditionele laad- & 
synchroniseerkabel kunt gebruiken.

De USBCLT30CMW gekrulde Lightning-kabel is Apple MFi gecertificeerd en wordt gedekt door een 
2-jarige garantie van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

    

Toepassingen

• Laad uw iPad of iPhone op in uw auto (vereist USB-oplaadpoort) of vanaf een wandcontact

• Voor het opladen en synchroniseren van mobiele Lightning-apparaten vanaf een USB-computer



Eigenschappen

• Flexibele, gekrulde constructie is perfect voor het opladen van uw iPad of iPhone in zijn autohouder

• Compact design past netjes in elke draagtas

Hardware

Garantiebeleid 2 Years

Connectormateriaal Nikkel

Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride

Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk

Connector(en)

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

Connector B 1 - Apple Lightning-connector (8-polig)

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Wit

Stijl connector Recht

Draaddikte 28/30 AWG

Kabellengte 1.0 ft [0.3 m]

Lengte product 1.0 ft [0.3 m]

Breedte product 0.0 in [0.0 mm]

Hoogte product 0.0 in [0.0 cm]

Gewicht product 0.5 oz [15.0 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 8.0 in [20.2 cm]



Package Width 6.0 in [15.2 cm]

Package Height 0.9 in [22.0 mm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

2.2 oz [62.0 g]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - 30 cm witte gekrulde USB-naar-Lightning-kabel voor 
iPhone/iPad/iPod

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


