
Kabel GCRay USB - USB-C 120cm,
podświetlenie LED
Indeks: 69919 Producent: GREEN CELL Kod producenta: KABGC06

Cena: 30.92 zł

Opis

Kabel GCRay USB - USB-C 120cm, podświetlenie LED
Producent: Green Cell

Właściwości
Opis Kabel USB GC RAYKabel GC Ray USB-C o długości 120cm został stworzony, aby dostarczyć nie tylko
najszybsze możliwe ładowanie Twoich urządzeń, ale również zapewnić niezwykłą wytrzymałość i wygodę
użytkowania. Elegancki design, wysokiej jakości materiały i delikatne zielone podświetlenie wtyku, sprawią że
kabel GC Ray szybko stanie się Twoim numerem jeden. Doskonały projektAby zmaksymalizować wygodę
korzystania z kabla GC Ray USB-C zwiększyliśmy jego długość o 20cm względem standardowych przewodów,
co sprawia, że jest bardziej praktyczny bez wrażenia nadmiernej długości. Wyposażyliśmy go również w
delikatne, zielone podświetlenie przy wtyku USB-C. Dzięki temu odnalezienie kabla w ciemności i podłączenie
go do Twojego urządzenia staje się niezwykle proste, a kilka przewodów wpiętych do ładowarki multiportowej
wygląda niezwykle futurystycznie. Pełna kompatybilnośćDzięki obsłudze najpopularniejszych technologii
szybkiego ładowania, takich jak Quick Charge 3.0, GC Ultra Charge, Samsung AFC, czy Huawei FCP/SCP,
kabel GC Ray idealnie sprawdzi się przy zasilaniu każdego Twojego urządzenia wyposażonego w port USB
Type C. Niezależnie czy korzystasz z najnowszych smartfonów m.in. Samsung S20/S20 Ultra, Xiaomi Mi10,
Huawei P30 Pro, tabletu iPad Pro 2020 czy konsoli Nintendo Switch - GC Ray będzie ich idealnym kompanem
podczas ładowania w domu, jak i w podróży. Szybkie ładowanieObsługa technologii szybkiego ładowania
Quick Charge 3.0 oraz Ultra Charge sprawia, że jesteśmy w stanie naładować nasz smartfon nawet 3x szybciej.
Kompatybilny z szybkim ładowaniem kabel odgrywa równie ważną rolę co sam protokół ładowarki czy
telefonu. Data&SyncKabel GC Ray USB-C zapewni szybkie przesyłanie danych na poziomie 480 Mbps, co
pozwala na przesyłanie nawet 30 zdjęć w sekundę! Więcej niż zwykły kabelGC Ray redefiniuje pojęcie
praktycznego kabla - dzięki niestandardowej długości 120cm, podświetleniu wtyku, wytrzymałej konstrukcji i
wsparciu dla szybkiego ładowania otrzymujemy wyjątkowy przewód będący niezbędnym dodatkiem do
każdego kompatybilnego urządzenia. Oprócz kabla GC Ray USB Type C sprawdź również podświetlane
przewody Lightning i Micro USB i ciesz się niezawodnością w każdej sytuacji.
Długość przewodu 120
Rodzaj kabla Kabel
Zastosowanie kabla/adaptera Do smartfona
Zastosowanie kabla/adaptera Komputerowy
Złącza #1 USB Typ A Męska
Złącza #2 USB Typ C Męska
Wymagania sprzętowe
Kolor (wyliczeniowy) Czarny
Wymiary
Akcesoria w zestawie
Pozostałe parametry



Typ Kable

Pasuje do modelu inny

Kod producenta KABGC06

Przeznaczenie inny producent

Rodzaj oryginał

EAN 5903317227755

Stan Nowy

Producent Green Cell

Parametry

Zdjęcia
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