Billaddare med dubbla portar med Apple 8-stifts Lightning-kontakt och USB 2.0-port –
Kraftfull (21 W/4,2 A)
Produkt ID: USBLT2PCARW

Samåker du till jobbet och måste singla slant om vem som ska få ladda sin surfplatta på väg till
kontoret? Behöver du ladda din surfplatta och telefon samtidigt så att båda är redo att användas när
du har nått ditt resmål?
Oavsett situation är denna billaddare med två portar en kraftfull lösning för laddning av två mobila
enheter samtidigt när du är ute på vägarna.
Du kan ladda vilken mobil Lightning™-enhet som helst, inklusive iPad® eller iPhone®, med denna
praktiska 2-i-1-adapter. Och eftersom kabeln är fäst direkt på laddaren kommer den aldrig att
försvinna i bilen eller vara utom räckhåll när du kör.
Den inbyggda USB-porten ger dig möjligheten att ladda en extra Apple®-enhet och en andra iPad
samtidigt genom antingen en separat eller .
Har du inte en andra Apple-enhet? Du kan även ladda Micro USB- eller Mini USB-kapabla mobila
enheter med denna adapter, som till exempel en smarttelefon, surfplatta eller GPS med en Mini/Micro
USB-kabel.
Oavsett vad du vill ladda kan du alltid vara säker på att du har rätt laddare för dina mobila enheter.
Varje laddningsport ger 2,1 A för att se till att du har tillräckligt med ström för att ladda allt från
telefoner till surfplattor. Oavsett om du laddar två surfplattor samtidigt eller en telefon och en
surfplatta kan du vara säker på att alla dina mobila enheter är redo när du behöver dem.
Denna hållbara USBLT2PCARW vita billaddare med två portar täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti för
att garantera pålitlig prestanda.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning
• Ladda din Lightning-utrustade mobila Apple-enhet med Lightning-laddningskabeln på 2,1 A
• Ladda en till mobil enhet med USB 2.0-porten på 2,1 A

Funktioner
• 1x 2,1 A Lightning-laddningskabel
• 1x 2,1 A USB 2.0-port
• Kompakt design

Hårdvara
Garantipolicy

2 Years

Kontaktplätering

Nickel

Kabelmanteltyp

PVC - Polyvinyl Chloride

Kabelskärmning

Aluminiummylarfolie med flätning

Connector A

Cigarettändare för bil (12 V AUX)

Connector B

Apple Lightning-kontakt (8-stifts)

Kontakt(er)

USB Type-A (4-stifts) USB 2.0
Ström

Utseende

Inspänning

12 ~ 24 DC

Inström

2.2 ~ 1.2A

Utspänning

5 DC

Utström

Port 1 - 2.1A, Port 2 - 2.1A

Färg

Vit

Kabellängd

3.9 in [100 mm]

Produktlängd

13.4 in [34.0 cm]

Produktbredd

1.4 in [35.0 mm]

Produkthöjd

1.0 in [25.0 mm]

Produktvikt

1.8 oz [52.0 g]

Förpackningsantal

1

Package Length

4.9 in [12.5 cm]

Package Width

3.2 in [81.0 mm]

Package Height

1.6 in [40.0 mm]

Förpackning

Fraktvikt (förpackning) 2.3 oz [64.0 g]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet

Lightning billaddare med extra USB-laddningsport Kraftfull 21 W/4,2 A

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

