
0,6 m Lightning till USB-spiralkabel - Lightning-laddningskabel för iPhone/iPad/iPod - 
Apple MFi-certifierad - Lightning till USB-kabel - Vit

Produkt ID: USBCLT60CMW

Denna Lightning-spiralkabel ger dig den kompakta bekvämligheten du behöver för att hålla dina 
mobila enheter laddade medan du kör utan att stöka till det i bilen.

Koppla helt enkelt in kabeln i din USB-laddare och sträck ut den för att ansluta din mobila enhet när 
du behöver ladda den. Du kan sträcka ut kabeln upp till 60 cm för att enkelt nå din bilmonterade 
surfplatta eller telefon.

När du inte laddar din mobila enhet kan du enkelt förvara denna kompakta kabel i bilens 
förvaringskonsol eller i handskfacket. Dessutom är den tillräckligt bärbar för att förvaras i datorväskan 
så att du kan ha den till hands när du når ditt resmål och använda den som en praktisk 
ladda-och-synka-kabel.

USBCLT60CMW Lightning-spiralkabeln är Apple MFi-certifierad och täcks av StarTech.coms 
2-årsgaranti.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

    

Användning

• Ladda din iPad eller iPhone i bilen (USB-laddningsport krävs) eller från ett vägguttag



• Ladda och synka Lightning-utrustade mobila enheter från en USB-utrustad dator

Funktioner

• Flexibel spiralkonstruktion perfekt för att ladda din bilmonterade iPad eller iPhone

• Kompakt design som passar perfekt i datorväskan

Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

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 Lightning-kontakt (8-stifts)

Utseende

Färg Vit

Kontakttyp Rak

Tråddimension 28/30 AWG

Kabellängd 2.0 ft [0.6 m]

Produktlängd 23.6 in [60.0 cm]

Produktbredd 0.0 in [0.0 mm]

Produkthöjd 0.0 in [0.0 mm]

Produktvikt 0.7 oz [20.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 8.0 in [20.2 cm]



Package Width 5.9 in [15.1 cm]

Package Height 0.8 in [2.1 cm]

Fraktvikt (förpackning) 2.4 oz [67.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - 60 cm vit USB till Lightning-spiralkabel för 
iPhone/iPad/iPod

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


