
Keyla Extra-Strong USB-C To Lightning Cable 1m

Publicatie datum: 20-03-2020 Artikelnummer: 23766
© 2020 Trust. Alle rechten voorbehouden. URL: www.trust.com/23766
Alle merknamen zijn geregistreerde handelsmerken van de respectievelijke eigenaren. EAN-code: 8713439237665
Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Hoge resolutie afbeeldingen: www.trust.com/23766/materials

Extra sterke USB-C-naar-Lightning-kabel, 1 m
#23766

Extra sterke USB-C-naar-Lightning-kabel van 1 m voor het opladen of synchroniseren van je iPhone, iPad of AirPods

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

laden
• Aluminiumbehuizing en extra sterke aramide-kabel die volgens

de test tot wel 20.000 keer buigen kan doorstaan
• Laad elk apparaat met een Lightning-poort op via een

USB-C-aansluiting
• Door Apple gecertificeerd; ideaal voor het opladen van je

iPhone, iPad of AirPods
• Ook geschikt voor snelle gegevensoverdracht
• Kabellengte van 1 meter

Wat zit er in de verpakking
• Hoogwaardige USB-C-naar-Lightning-kabel

Systeem vereisten
• Computer of oplader met USB-C-poort
• Accessoire of apparaat met Lightning-poort
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Opladen en data
De Trust Keyla Extra Sterke USB-C-naar-Lightning-kabel is het
perfecte accessoire voor op kantoor of thuis. Hij maakt het
mogelijk om eenvoudig een Lightning-apparaat zoals je
iPhone, iPad of AirPods aan te sluiten op je computer, laptop
of een ander apparaat met USB-C-poort. Zodat je gelijk kan
beginnen met opladen of gegevens overzetten.

Snelle connectie
Met de Keyla kun je snel opladen en data overzetten. Je
Lightning-apparaten zijn in no-time weer helemaal
opgeladen.* Of zet snel data over zoals documenten,
audiobestanden en foto’s. *Ondersteunt snel opladen tot een
vermogen van 3 A 

Extra sterk design
Met zijn aluminium behuizing en versterkte kabel is de Keyla
gemaakt om lang mee te gaan. Het aramide kabeldesign kan
volgens de test tot wel 20.000 keer buigen doorstaan, dus je
hoeft je geen zorgen te maken dat je de kabel breekt. 

Door Apple gecertificeerd
Omdat de Trust Keyla Extra Sterke USB-C-naar-Lightning-kabel
gecertificeerd is door Apple geeft hij naadloze compatibiliteit
en een stabiele verbinding tussen de USB-C-connector en elk
apparaat met een Lightning-ingang.
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ALGEMEEN
Total weight 25 g Weight of main unit 25 g

COMPATIBILITY
Max power supported 60W (20V/3A) Compatible Brands Apple

CONNECTIVITY
USB version 2.0 USB speed 480 Mbps

Connector type USB-C, lightning Cable length main cable 100 cm
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