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KAC-110RG

Design elegante e durável para suas
necessidades de carregamento
O cabo KAC-110 USB-C é um elemento essencial
para transferência de dados e carregamento
rápido de seus dispositivos em casa, no escritório
ou em viagens. Esse cabo extradurável e plano de
1 metro de comprimento é facilmente retrátil e
pode ser armazenado sem entrelaçamento em sua
elegante caixa de metal. Conecte seu smartphone,
tablet ou computador a qualquer porta USB com
este cabo funcional que fornece uma capacidade
de carregamento rápido de 2,1 A.

Destaques:

Especificações técnicas

• Cabo USB Tipo C para transmissão de dados e
carregamento a uma velocidade estável e mais
rápida
• Cabo chato retrátil de 1 metro para uso diário em
casa, no escritório ou em qualquer lugar
• Design inovador e portátil: armazene-o sem
entrelaçamento em sua conveniente caixa
metálica
• Compatível com todos os dispositivos Tipo C
• Capacidade de carregamento rápido de 2,1A
• O design do plugue USB-C é reversível, e isso
permite que os usuários insiram o conector em
qualquer direção
• Todos os condutores eletrônicos incorporados
são feitos de cobre estanhado de alta qualidade
• Garantia limitada de um ano

Tipo
Tipo de conector
Bitola do fio (AWG)
Número de pares
Material condutor
Revestimento / Material utilizado
Material de contato
Capacidade de carregamento
Aplicações
Comprimento do cabo
Diâmetro externo
Peso
Garantia

Cabo USB-A a USB Tipo-C
USB Tipo-C
28
118
Material de carregamento: cobre estanhado
Material de dados: cobre esmaltado
TPE / Liga de alumínio
Cobre niquelado
2,1A
Para 95% dos dispositivos de 5 V
1m
50mm
48g
Limitada de um ano
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