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Cabo USB para Micro USB de 1 metro
#23567

Cabo de carga e sincronização USB para Micro USB de 1 metro

Características principais
• Cabo de carga para carregar completamente o dispositivo num

instante
• Carregue qualquer dispositivo com uma porta Micro USB

através de um conetor USB
• Também adequado para transferência rápida de dados
• Cabo de 1 metro

O que está na caixa
• Cabo USB para Micro USB

Requisitos de sistema
• Computador ou carregador com porta USB-A
• Acessório ou dispositivo com porta Micro USB
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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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GERAL
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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