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#24168
Lange kabel van 3m om je controller snel op te laden

Eigenschappen
• Laad je controller snel op
• Werkt ook wanneer je console in de stand-bymodus staat
• 3 meter lang; voor veel bewegingsvrijheid- Ondersteunt snel

opladen tot een vermogen van 3 A

Wat zit er in de verpakking
• USB-C-naar USB-A-kabel van 3m
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Nooit stoppen met te spelen
Geen zorgen dat je controller zonder stroom komt te zitten!
De Trust GXT 226 Play&Charge is een 3 meter lange kabel die
je door laat spelen als je controller leeg draagt te raken.
Dankzij deze lengte heb je genoeg bewegingsvrijheid, zelfs als
je op de bank zit of jouw favoriete gamestoel zit.

Werkt tijdens het slapen
Als je dan toch moet stoppen met spelen, dan gaat de GXT
226 gewoon door met het opladen van je controller. Je hoeft
er alleen maar voor te zorgen dat je console in slaapmodus
staat en jouw controller is volledig opgeladen als je weer klaar
bent om te gamen. De snellaadfunctie van deze kabel
verzekert het!
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ALGEMEEN
Total weight 103 g

CAPABILITIES
Supports data transfer True

COMPATIBILITY
Max power supported 15W (5V/3A) Compatible Consoles PS5

CONNECTIVITY
USB version 2.0 USB speed 480 Mbps

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

Cable length main cable 300 cm
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