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Charge & Sync USB-C Cable (5 stuks)
Uitmuntende prestaties en sterkte.

K65610WW

Productomschrijving

Voor USB-C-kabels met uitmuntende prestaties en sterkte hoeft u niet verder te zoeken dan de Charge & Sync
USB-C Cable (5 stuks). Geschikt voor alle toepassingen en perfect voor de Kensington oplaad- en
synchronisatiekasten, de kastdeuren kunnen helemaal dicht. Synchroniseer video's, muziek, foto's en meer met tot
480 Mbps en laad snel op [tot 60W (20V/3A); tot 2,1 A bij gebruik met het Charge & Sync Cabinet (K67862AM)].
Door het omhulsel kronkelt de kabel niet en is deze beschermd tegen slijtage. De kabel is getest om minimaal
10.000 verbuigingscycli onder een hoek van 90 graden te weerstaan. Het compacte formaat (327 mm) zorgt ervoor
dat de kabels niet in de war raken en het geen rommeltje wordt. Met koperdraad voor kwaliteit en betrouwbaarheid.

Features

• Superieure prestaties: synchroniseer video's, muziek, foto's en meer met tot 480 Mbps en laad snel op [tot 60W
(20V/3A); tot 2,1 A bij gebruik met het Charge & Sync Cabinet (K67862AM)].

• Door het omhulsel kronkelt de kabel niet en is deze beschermd tegen slijtage. De kabel is getest om minimaal
10.000 cycli van 90 graden verbuigingen te weerstaan om de betrouwbaarheid te waarborgen.

• Een USB-A-uiteinde met een hoek van 90 graden is perfect voor de Kensington oplaad- en
synchronisatiekasten, de deuren kunnen helemaal dicht.

• Het compacte formaat (327 mm) zorgt ervoor dat de kabels niet in de war raken en het geen rommeltje wordt.

• Met koperdraad voor een verbinding van hoge kwaliteit.

Productinformatie

Bruto gewicht 0.06kg

Informatie Retailverpakking

Diepte 95mm
Breedte 50mm
Hoogte 50mm
Bruto gewicht 0.06kg
UPC# 085896656104
Eenheid Hoeveelheid 0

Informatie overdoos

Diepte 240mm
Breedte 102mm
Hoogte 220mm
Bruto gewicht 2.00kg
UPC# 50085896656109
Eenheid Hoeveelheid 20

Herkomstgegevens

Minimum Orderaantal 1


