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DLC5206L
Κορυφαίας ποιότητας καλώδιο USB-C 

σε Lightning με πλεκτή θωράκιση
Αυτό το καλώδιο USB-C σε Lightning θα σας εξασφαλίσει τη μέγιστη ισχύ από τον 
φορτιστή PD για το iPhone και το iPad. Κορυφαίας ποιότητας καλώδιο μήκους 2 
μέτρων για ακόμα μεγαλύτερη ευελιξία.

Φορτίστε τις φορητές συσκευές σας
• Συμβατότητα με τους φορτιστές USB τοίχου ή αυτοκινήτου
• Υποδοχή σύνδεσης USB τύπου C για φόρτιση υψηλής ταχύτητας

Έξυπνη σχεδίαση
• Εξαιρετικά μακρύ καλώδιο για καλύτερη πρόσβαση και μεγαλύτερη ευκολία

Το απαραίτητο καλώδιο
• Τέλειο ανταλλακτικό καλώδιο

Προηγμένο καλώδιο φόρτισης
• Εύκαμπτη και ανθεκτική σχεδίαση καλωδίου με πλεκτή θωράκιση
• Δοκιμασμένο σε καταπόνηση πάνω από 10.000 φορές



 Εξαιρετικά μακρύ καλώδιο
Ορισμένες φορές, ένα μακρύτερο καλώδιο είναι 
απλώς ό,τι χρειάζεστε για καλύτερη πρόσβαση και 
μεγαλύτερη ευκολία

Καλώδιο δοκιμασμένο σε καταπόνηση
Καλώδιο φόρτισης δοκιμασμένο σε καταπόνηση 
πάνω από 10.000 φορές για ανθεκτική χρήση

Συμβατότητα με φορτιστές USB
Συμβατότητα με όλες τις πηγές τροφοδοσίας 
μέσω USB που διαθέτετε (τοίχου, αυτοκινήτου, 
υπολογιστή), για πρακτική φόρτιση ανά πάσα 
στιγμή.

Υποδοχή σύνδεσης USB τύπου C
Υποδοχή σύνδεσης USB τύπου C για φόρτιση 
υψηλής ταχύτητας με τις τελευταίες συμβατές 
συσκευές τύπου C.
DLC5206L/00

Χαρακτηριστικά
• Καθαρό βάρος: 0,05 κ. • Βάρος: 0,110 lb
•

Συμβατότητα
• Συμβατότητα με: iPad, iPhone
• iPhone, iPad, iPod: Σχεδιασμένο για: iPhone, iPad, 

iPod

Προδιαγραφές καλωδίου
• Μήκος: 6 πόδια
• Μήκος: 2 ιγ
• Μέγιστος ρυθμός φόρτισης: 18 W
• Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων: 480 Mbps
• Έκδοση USB: 2,0

Σχεδιασμός και φινίρισμα
• Υλικά που χρησιμοποιούνται: Πλεκτή θωράκιση

Διαστάσεις συσκευασίας
• Τύπος συσκευασίας: Μπλίστερ
• Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
• Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Ανάρτηση
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

5 x 19,5 x 3,5 εκ.
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

2,0 x 7,7 x 1,4 ίντσες
• Μικτό βάρος: 0,055 κ.

• Καθαρό απόβαρο: 0,005 κ.
• Μικτό βάρος: 0,121 lb
• Καθαρό βάρος: 0,110 lb
• Καθαρό απόβαρο: 0,011 lb
• EAN: 48 95229 10384 9

Εξωτερική συσκευασία
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 36
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

37 x 22,5 x 25 εκ.
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

14,6 x 8,9 x 9,8 ίντσες
• Μικτό βάρος: 3,23 κ.
• Καθαρό βάρος: 1,8 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 1,43 κ.
• Μικτό βάρος: 7,121 lb
• Καθαρό βάρος: 3,968 lb
• Καθαρό απόβαρο: 3,153 lb
• GTIN: 1 48 95229 10384 6

Διαστάσεις προϊόντος
• Μήκος καλωδίου: 200 εκ.
• Μήκος καλωδίου: 78,7 ίντσες
• Βάρος: 0,05 κ.
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