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OTSTARVE
Universaalne kaabel USB 2.0 AM-micro USB type B on ettenähtud arvuti ühendamiseks teisaldatavate 
seadmetega, mobiiltelefonidega ja kommunikaatoritega.

OMADUSED 
• Vastab standardile USB 2.0
• Am ja micro USB tüüpi liitmikud
• Kiirlaadimine 2A vooluga ja andmete kvaliteetne ülekanne
• Ülekande kiirus: kuni 480 MB/s
• Valuliitmikud usaldusväärse ühendamise jaoks
• Kattepind liitmikel ja pistikutel garanteerib signaali kvaliteedi kogu töövältuse jooksul

ETTEVAATUSABINÕUD
• Ei tohi kasutada vigastatud isolatsiooniga kaablit.
• Ei tohi kasutada vedeliku, niiskuse, tolmu võimaliku sattumise ja kõrgete temperatuuride toime alla 
sattumise asukohtades.
• Toodet ei kuulu remontimisele kaabli või selle liitmike vigastamise korral.
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Tüüp
Info ülekande kiirus (BitRate), MB/s
Kontaktid
Kaabli pikkus, m

Am-micro USB
kuni 480
valuliitmikud
0,5; 1,0; 1,8

TEHNILISED OMADUSED

Märkused. Tabelis toodud tehnilised omadused on antud teadmiseks ja ei saa olla preten- 
sioonide aluseks. ТМ REAL-EL toodang täiustub pidevalt. Sellel põhjusel võivad komplektsus 
ja tehnilised tingimused olla muudetud ilma eelneva teavitamiseta.
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Mudel: USB 2.0 AM-micro USB type B
Garantiiaeg: 12 kuud. Töövältus: 2 aastat. Kaup on sertifitseeritud, sellel on hügieeniline luba. Ei 
sisalda kahjulikke aineid. Säilitada kuivas kohas.  
Tootja: „ENEL GROUP OÜ“, Katusepapi tn 6, Lasnamäe linnaosa, 11412 Tallinna linn, Harju 
maakond, Eesti Vabariik. Valmistatud Hiinas.
Manufacturer: ENEL GROUP OU, Katusepapi tn 6, Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 
11412, Estonia. Made in China.
® Registered Trademark of ENEL GROUP OU. Estonia.
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