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Carga Micro USB e Cabo Play XB1
#23348

Cabo resistente de 3 m para carregar o seu comando enquanto joga

Características principais
• Cabo de 3 m para maior liberdade de movimentos
• Design altamente resistente e flexível
• Carrega enquanto joga ou enquanto a consola está em modo de

espera

O que está na caixa
• Cabo de carga Micro USB
• Autocolante da série Gaming
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Charge & Play
Playing your favourite game while the battery of your
controller is almost running out? No stress, with the GXT 224
Micro-USB Charge & Play Cable for Xbox OneTM, you can keep
on playing for as long as you want. 

Ultimate freedom
The durable and flexible 3m long cable makes sure you have
all the freedom you need to continue your winning streak, or
to simply let your controller charge when your console is in
standby mode.
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GERAL
Height of main product
(in mm)

3000 mm Width of main product
(in mm)

15 mm

Depth of main product
(in mm)

6 mm Total weight 89 g

CAPABILITIES
Certified by USB-IF False

COMPATIBILITY
Max power supported 15W (5V/3A) Compatible Device Types Gaming console

Compatible Brands Microsoft Compatible Consoles Xbox One

CONNECTIVITY
USB version 2.0 USB speed 480 Mbps

Connector type USB-A, micro-USB Cable style Normal

Cable length main cable 300 cm
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