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Cabo USB2.0 Tipo C a micro USB de 1m
#21316

Cabo USB2.0 tipo C com ligação micro USB para carregar e ligar o seu smartphone, periféricos e outros equipamentos
micro USB em portas tipo C

Características principais
• Transferência de dados HighSpeed a 480 Mbps
• Ligação tipo C reversível, facilmente ligada em qualquer direcção
• Ligação micro USB, para usar com smartphones, periféricos e

outros dispositivos
• Para utilizar com computadores e carregadores, smartphones,

tablets, portáteis, acessórios e outros dispositivos com a nova
ligação USB tipo C

• Design fiável e flexível
• Compatível com USB2.0 e anteriores

O que está na caixa
• Cabo USB com ligações tipo C e micro USB

Requisitos de sistema
• Computador ou carregador com porta tipo C
• Acessório ou dispositivo com porta micro USB
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CAPABILITIES
Certified by USB-IF True Supports data transfer True

COMPATIBILITY
Max power supported 15W (5V/3A)

CONNECTIVITY
USB version 2.0 USB speed 480 Mbps

Connector type USB-C, micro-USB Cable style Round

Cable length main cable 100 cm
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