GXT 226 Play & Charge Cable 3m For PS5

#24168

Cabo de 3 m para recarregares rapidamente o teu comando

Características principais

• Carrega rapidamente o teu comando
• Continua a funcionar com a consola em modo de espera
• Cabo de 3 metros para maior liberdade de movimentos
• Suporta carregamento rápido com potência até 3 A

O que está na caixa

• Cabo USB-C para USB-A de 3 m
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GXT 226 Play & Charge Cable 3m For PS5
Never Stop Playing
Don’t worry about your controller running out of power! The
Trust GXT 226 Play&Charge is a 3m long cable that allows you
to continue playing if your controller is running low on juice.
Because of the length, you’ve got plenty of freedom of
movement, even if you’re sitting on the couch or your
favourite gaming chair.

Works While Sleeping
Even if you do have to quit your game, the GXT 226 will
continue to charge your controller. Just make sure your
console is in sleep mode and your controller will be fully
charged by the time your back in the game. The fast-charging
capabilities of this cable ensure it!
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GXT 226 Play & Charge Cable 3m For PS5
GERAL
Total weight

103 g

CAPABILITIES
Supports data transfer

True

COMPATIBILITY
Max power supported

15W (5V/3A)

Compatible Consoles

PS5

USB version

2.0

USB speed

480 Mbps

Connector type

USB-A, USB-C

Cable style

Normal

CONNECTIVITY

Cable length main cable 300 cm

Data de publicação: : 30-12-2020
© 2020 Trust. Todos os direitos reservados.
Todos os nomes de marcas são marcas registradas de seus respectivos proprietários.
As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Número do artigo: 24168
URL: www.trust.com/24168
Código EAN: 8713439241686
Imagens de alta resolução: www.trust.com/24168/materials

GXT 226 Play & Charge Cable 3m For PS5

PRODUCT VISUAL 1

PRODUCT PICTORIAL 1

PRODUCT PICTORIAL 2

PRODUCT ESHOT 1

PRODUCT TOP 1

PRODUCT TOP 2

PACKAGE VISUAL 1

PACKAGE FRONT 1

Data de publicação: : 30-12-2020
© 2020 Trust. Todos os direitos reservados.
Todos os nomes de marcas são marcas registradas de seus respectivos proprietários.
As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Número do artigo: 24168
URL: www.trust.com/24168
Código EAN: 8713439241686
Imagens de alta resolução: www.trust.com/24168/materials

