
10 cm Micro USB till Lightning-kabel - Micro USB 2.0 till Apple 8-stifts 
Lightning-anslutningsadapter för iPhone/iPad/iPod - Apple MFi-certifierad - Vit

Produkt ID: USBUBLTW

USBUBLTW vit Lightning till Micro USB-dongeladapter för iPhone®, iPod® och iPad® gör att du kan 
synka och ladda dina Apple® Lightning-enheter med en Micro USB-kabel.

Adaptern är perfekt för personer som ofta är på resande fot eftersom den låter dig använda din 
befintliga Micro USB-kabel som en Lightning-kabel så att du slipper ta med dig flera kablar för olika 
mobila enheter.

Dongeln har en kabellängd på ungefär 10 cm och har en lätt och bärbar design som gör att den enkelt 
får plats i datorväskan. Dessutom minskar dongeln påfrestningar på anslutningsportarna och 
förhindrar skador på kabeln samtidigt som den även minskar eventuella problem med att blockera 
portar bredvid.

Denna hållbara adapter 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 med en Micro USB-kabel



Funktioner

• Ger 10 cm kabellängd

• Stöder USB-dataöverföringshastigheter på upp till 480 Mbps

• Aluminiummylarfolie med flätat skydd

• Vändbar Lightning-kontakt

Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

Kontaktplätering Nickel

Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride

Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med flätning

Kontakt(er)

Connector A 1 - Apple Lightning-kontakt (8-stifts)

Connector B 1 - USB Micro-B (5-stifts)

Utseende

Färg Vit

Kontakttyp Rak

Tråddimension 24/28/32 AWG

Kabellängd 4.0 in [10.2 cm]

Produktlängd 4.0 in [10.2 cm]

Produktbredd 0.5 in [1.2 cm]

Produkthöjd 0.3 in [6.8 mm]

Produktvikt 0.2 oz [6.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1



Package Length 6.3 in [16.1 cm]

Package Width 1.8 in [4.5 cm]

Package Height 0.9 in [2.3 cm]

Fraktvikt (förpackning) 0.7 oz [20.7 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - Vit dockningsstation till Micro USB-adaptrar för 
iPod/iPhone/iPad

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


