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Baseus Cafule kabel przewód
USB / USB-C QC3.0 2A 2M
czarno-czerwony
Cena

19,70 zł

Cena poprzednia

24,70 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Kod EAN

6953156278240

Opis produktu
Baseus Cafule - wzmocniony kabel w oplocie. Do ładowarki i transmisji danych

ORYGINALNY PRODUK MARKI BASEUS

Przeznaczenie: Urządzenia z wejściem USB Type C
Długość: 2 metry

Baseus Cafule to wysokiej jakości kabel USB - USB Typu C, przeznaczony do transmisji danych oraz ładowania urządzeń.
Dzięki wzmocnionej konstrukcji posiada podwyższoną odporność na łamanie (dodatkowa ochrona na kablu przy wtyczce, oraz mocniej
zagęszczony oplot występujący tylko w wersji Cafule).
Dodatkowo przy konstrukcji wykorzystano materiały wzmacniające strukturę wtyczek (m.in. aluminium).
Kabel jest twardy i elastyczny. Pozwala na łatwą transmisję danych, oraz bezpieczne naładowanie praktycznie każdego urządzenia z wejściem
USB Type-C.
Połączenie przewodu z wtyczką zostało wykonane z podwójnych, miękkich i wytrzymałych materiałów, przedłużając czas używania.
Kabel obsługuje prąd 2A oraz prędkość przesyłu danych do 480Mbs. Długość przewodu wynosi 200 cm, a nylonowy splot znacznie zmniejsza
ryzyko splątania się.

Wytrzymały kabel USB / USB-C w nylonowym oplocie
Błyskawiczne i bezpieczne ładowanie – Natężenie rzędu 2A i przewód z czystej miedzi to gwarancja szybkiego i bezpiecznego
odnawiania energii.
Wzmocnione łączenie – Najbardziej newralgiczny punkt każdego kabla - łączenie przewodu z wtyczką, zostało dodatkowo
wzmocnione by zapobiec pękaniu.
Ładowanie i transfer danych jednocześnie – Akcesorium może przesyłać dane oraz ładować smartfona w tym samym
czasie. Bez irytujących wyskakujących okienek.
Aluminiowe wtyczki – Eleganckie i wytrzymałe. Odporne na ścieranie i utlenianie.
Nylonowy oplot – Przewód został umieszczony w mocnym, nylonowym oplocie. Nie tylko wyjątkowo trwałym, ale również
przyjemnym w dotyku.
Praktyczny rzep – Ułatwia przechowywanie i zapobiega plątaniu się przewodu.
Specyfikacja:
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Marka: Baseus
Nazwa: Cafule Cable
Wtyczki: USB / USB-C
Materiał: aluminium + nylon + TPE
Natężenie: 2A (max)
Długość: 2 metry
Funkcje: ładowanie / transfer danych
Kompatybilność: urządzenia z portem USB-C
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