
Keyla Extra-Strong 3-In-1 USB Cable

Data de publicação: : 20-03-2020 Número do artigo: 23572
© 2020 Trust. Todos os direitos reservados. URL: www.trust.com/23572
Todos os nomes de marcas são marcas registradas de seus respectivos proprietários. Código EAN: 8713439235722
As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Imagens de alta resolução: www.trust.com/23572/materials

Cabo USB 3 em 1 extraforte de 1 metro
#23572

Cabo de carga e sincronização USB 3 em 1 extraforte: USB-C, Lightning e Micro USB para USB

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

instante
• Conetor em alumínio e cabo em extraforte, testado para durar

mais de 13.000 torções
• Carregue os seus dispositivos USB-C, Lightning ou Micro USB

através de um conetor USB
• Certificado pela Apple; perfeito para carregar o iPhone, iPad ou

AirPods
• Também adequado para transferência rápida de dados
• Cabo de 1 metro

O que está na caixa
• Cabo premium 3 em 1

Requisitos de sistema
• Computador ou carregador com porta USB-A
• Acessório ou dispositivo com porta USB-C, Lightning ou Micro USB
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3-in-1 Charge and Sync
The Keyla Extra-Strong 3-In-1 USB Cable: USB C / Micro-USB /
Lightning is the perfect accessory for the office or at home. It
enables you to simply connect any device with a USB-C,
micro-USB or Lighting port (such as your phone, E-reader or
camera) to your computer, laptop or other device with a USB
port. So you can start charging or transferring data straight
away.

Fast Connection
Expect fast charges and quick data transfers with Keyla. You
will have your devices back up to full power in no time*. Or
swiftly transfer data such as documents, videos and
photos. *Supports fast-charging with up to 3A power

Built to Last
With an aluminium housing and reinforced cable, the Keyla is
built to last. The aramid cable design is tested to last over
13.000 bends, so don’t worry about breaking this one.

Perfectly Compatible and Apple Certified
The Keyla Extra-Strong 3-in-1 USB To USB-C / Micro-USB /
Lightning Cable is Apple certified and provides seamless
compatibility and a steady connection between the USB
connector and your devices.
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GERAL
Total weight 25 g Weight of main unit 25 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, USB-C, lightning,
micro-USB

Cable style PET braided

Cable length main cable 100 cm
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