
Haakse Lightning naar USB kabel 2m - wit
Product ID: USBLT2MWR

Deze 2 meter lange, gehoekte Lightning-kabel is perfect voor het aansluiten van uw vast gemonteerde
mobiele apparaten. U kunt de kabel net zo plaatsen als u wilt om uw vast gemonteerde iPad of iPhone aan
te sluiten.

Opladen en synchroniseren van uw vast gemonteerde apparaten

Waar uw iPad of iPhone ook is gemonteerd, deze kabel biedt de voor uw installatie vereiste flexibiliteit.
Met een gehoekte Lightning-connector kunt de kabel links of rechts naast uw mobiele apparaat plaatsen
zowel staand (portrait) als liggend (landscape), zonder dat u de aansluitpoort overbelast.

Laad uw apparaat op vanaf een grotere afstand

Deze twee meter lange, comfortabele kabel biedt volledig laadvermogen, zelfs op een grotere afstand dan
de meeste andere kabels. U hoeft zich dus geen zorgen te maken over langere oplaadtijden, zelfs als uw
iPad of iPhone aan een bureau, wand of in uw auto is gemonteerd. 
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Gebruik uw apparaat, terwijl het wordt opgeladen.

De gehoekte connector plaatst de kabel zodanig dat u gemakkelijk toegang hebt tot uw iPad of iPhone in
zowel staand als liggend formaat, zelfs tijdens het opladen. Nu kunt u tekstberichten versturen, werken of
games spelen zonder dat de kabel in de weg zit

De USBLT2MWR Lightning-kabel is Apple MFi gecertificeerd en wordt gedekt door een 2-jarige garantie
van StarTech.com.
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Certificaties, rapporten
en compatibiliteit

Toepassingen

• Verstuur tekstberichten, werk of speel op uw iPhone, iPod of iPad,
zelfs tijdens het opladen, zonder dat de kabel in de weg zit

• Voor het opladen en synchroniseren van Lightning Apple mobiele
digitale apparaten

Eigenschappen

• Comfortabele verbindingen met een gehoekte Lightning-connector
• Gegarandeerde betrouwbaarheid dankzij onze 2-jarige garantie
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Warranty 2 Years

Hardware Connectormateriaal Nikkel

Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk

Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride

Connector(en) Connector A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk

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

Fysieke
eigenschappen

Draaddikte 22/28 AWG

Gewicht product 62 g [2.2 oz]

Kabellengte 2 m [6.6 ft]

Kleur Wit

Lengte product 2 m [6.6 ft]

Stijl connector Hoekig

Verpakkingsinformatie Package Height 22 mm [0.9 in]

Package Length 20.2 cm [8 in]

Package Width 15.3 cm [6 in]

Verpakkingsaantal 1

Verzendgewicht (verpakt) 106 g [3.7 oz]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd 1 - 2 m witte gehoekte USB-kabel voor iPod/iPhone/iPad

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