
1 m Lightning till USB-kabel - iPhone/iPad/iPod-laddningskabel - Lightning till 
USB-kabel för laddning med hög hastighet - Apple MFi-certifierad - Blå

Produkt ID: USBLT1MBL

USBLT1MBL blå Lightning till USB-kabel på 1 m för iPhone, iPod och iPad är en elegant och pålitlig 
lösning för laddning och synkning av dina mobila 8-stifts Apple® Lightning-enheter.

Kabeln har en färg som är anpassad till din blåa iPhone 5c men kan användas med alla mobila 
iOS-kapabla Lightning-enheter – så våga vara färgglad och välj från våra färgade Lightning-kablar 
som t.ex. rosa, grön, gul eller blå. Du kan skapa den perfekta färgmatchningen med din iPhone eller 
vara kreativ och skapa din egen stil!

Den vändbara 8-stifts Lightning-kontakten kan dessutom vändas när den kopplas in i den iOS-kapabla 
enheten vilket innebär att det inte finns ett felaktigt sätt att koppla in kabeln.

Denna hållbara kabel är Apple MFi-certifierad och täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti för att 
garantera pålitlig prestanda.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

    

Användning

• Ladda och synka Lightning-utrustade mobila digitala Apple-enheter



Funktioner

• Elegant blå design

• Vändbar Lightning-kontakt

• Aluminiummylarfolie med flätat skydd

• Stöder USB-dataöverföringshastigheter på upp till 480 Mbps

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 Blå

Kontakttyp Rak

Tråddimension 24/28/32 AWG

Kabellängd 3.3 ft [1 m]

Produktlängd 3.3 ft [1.0 m]

Produktbredd 0.0 in [0.0 mm]

Produkthöjd 0.0 in [0.0 mm]

Produktvikt 0.6 oz [18.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 8.0 in [20.3 cm]



Package Width 6.0 in [15.2 cm]

Package Height 0.9 in [22.0 mm]

Fraktvikt (förpackning) 2.2 oz [63.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - 1 m blå Apple Lightning-kontakt till USB-kabel

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


