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Cabo de ligação Lightning a USB-C de 1m
#23135

Cabo de ligação Lightning a USB-C para carregar e sincronizar o seu iPhone e iPad

Características principais
• Funciona com todos os iPhones e iPads com ficha Lightning
• Liga-se à porta USB-C do seu portátil ou do carregador USB-C
• Pode servir para carregar e para transferir dados
• Design de confiança, certificado pela Apple
• Cabo de 1m

O que está na caixa
• Cabo de ligação Lightning a USB-C

Requisitos de sistema
• iPhone, iPad ou iPod com porta Lightning
• Carregador com porta USB-C (PD recomendado)
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For use with all iPhones and iPads with Lightning
connector
These days, lightning cables won’t only charge your iPhone,
but also your tablet, earbuds and other Apple accessories. A
spare lightning cable is therefore never superfluous! With this
1-meter cable, you can connect your phone to your laptop
USB-C port or USB-C charger for fast charging and data
transfers.
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GERAL
Total weight 20 g Weight of main unit 20 g

COMPATIBILITY
Max power supported 60W (20V/3A) Compatible Brands Apple

CONNECTIVITY
USB version 2.0 USB speed 480 Mbps

Connector type USB-C, lightning Cable style Round

Cable length main cable 100 cm



Lightning to USB-C Cable 1m

Data de publicação: : 05-08-2019 Número do artigo: 23135
© 2019 Trust. Todos os direitos reservados. URL: www.trust.com/23135
Todos os nomes de marcas são marcas registradas de seus respectivos proprietários. Código EAN: 8713439231359
As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Imagens de alta resolução: www.trust.com/23135/materials

PRODUCT VISUAL 1 PRODUCT TOP 1 PACKAGE VISUAL 1

PACKAGE FRONT 1

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

