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USB-naar-micro-USB-kabel, 1 m
#23567

USB-naar-micro-USB-kabel van 1 m voor opladen en synchroniseren

Eigenschappen
• Oplaadkabel om je apparaat in een mum van tijd weer op te

laden
• Laad elk apparaat met een micro-USB-poort op via een

USB-aansluiting
• Ook geschikt voor snelle gegevensoverdracht
• Kabellengte van 1 meter

Wat zit er in de verpakking
• USB-naar-micro-USB-kabel

Systeem vereisten
• Computer of oplader met USB-A-poort
• Accessoire of apparaat met micro-USB-poort
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Charge and Sync
The Trust Ndura USB To Micro-USB Cable is the perfect
accessory for the office or at home. It enables you to simply
connect a device with a micro-USB port, such as your camera,
E-reader or microphone to your computer, laptop or other
device with a USB port. So you can start charging or
transferring data straight away.

Fast Connection
Fast charging and quick data transfers are Ndura’s speciality.
You will have your micro-USB device back up to full power in
no time*. Or swiftly transfer data such as documents, videos,
audio files and photos. *Supports fast-charging with up to
2.4A power

Perfectly Compatible
The Trust Ndura USB To Micro-USB Cable provides seamless
compatibility and a steady connection between the USB
connector and any device with a micro-USB port. 
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ALGEMEEN
Total weight 24 g Weight of main unit 24 g

CAPABILITIES
Supports data transfer True

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

CONNECTIVITY
USB version 2.0 USB speed 480 Mbps

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

Cable length main cable 100 cm
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