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USB'den Lightning'e kablo 1m
#23566

iPhone, iPad veya AirPods'larınızı şarj veya senkronize etmek için USB'den Lightning'e 1m kablo

Key features
• Cihazınızı bir an önce şarj etmek için şarj kablosu
• Lightning girişi olan her türlü cihazı bir USB konektörü

aracılığıyla şarj edebilirsiniz
• Apple onaylı; iPhone, iPad veya AirPods şarj etmek için kusursuz
• Hızlı veri transferi için de uygun
• 1 metre kablo uzunluğu

What's in the box
• USB'den Lightning'e kablo

System requirements
• USB-A girişine sahip bilgisayar veya şarj cihazı
• Lightning girişine sahip aksesuar veya cihaz
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Şarj Etme ve Senkronizasyon
Trust Ndura USB'den Lightning'e Kablo, ofisiniz ve eviniz için
en iyi aksesuardır. iPhone, iPad ya da AirPods gibi Lightning
cihazlarınızı kolayca USB yuvası olan bir bilgisayara, dizüstü
bilgisayara ya da diğer bir cihaza bağlamanızı sağlar. Böylece
hızlı bir şekilde şarja ya da dosya aktarımına başlayabilirsiniz.

Hızlı Bağlantı
Hızlı şarj ve hızlı veri aktarımları Ndura’nın öne çıktığı alandır.
Lightning cihazınızı çabucak dolu şarjda bulacaksınız*. Ya da
belge, ses dosyaları ve fotoğraflar gibi verileri hızlıca
aktarın.*2.4A güce kadar hızlı şarjı destekler

Apple Onaylı
Trust Ndura USB'den Lightning'e Kablo Apple Onaylı olduğu
için, USB konektörü ve Lightning yuvası olan herhangi bir
cihaz arasında pürüzsüz bir uyumlulukla stabil bir bağlantı
sağlar.
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GENERAL
Total weight 25 g Weight of main unit 25 g

CAPABILITIES
Supports data transfer True

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

CONNECTIVITY
USB version 2.0 USB speed 480 Mbps

Connector type USB-A, lightning Cable style Normal

Cable length main cable 100 cm
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