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Każdy nowy iPhone potrzebuje ładowarki.
Szybkie ładowanie? Kliknij szybko! Kliknij tutaj.

Zasilacz? Apple nie dostarcza już do nowych iPhonów. Dzięki naszym wydajnym akcesoriom do ładowania 
USB-CTM, bateria jest wciąż pełna w mgnieniu oka. Ładowarka z USB-CTM Power Delivery w połączeniu z 
kablem USB-CTM Lightning Sync i szybkiego ładowania osiąga 60% w 30 minut - więcej niż oryginał, ale tak 
samo wygodnie i bezpiecznie. Dzięki licencji Apple, zabezpieczeniu nadprądowemu i przeciwprzepięciowemu.

Goobay 
Lightning - Kabel USB-C™ do ładowania i synchronizacji
kabel MFi do urządzeń Apple iPhone/iPad; Czarny

•  wąskie wtyczki łatwo przechodzą także przez etui
•  Obsługuje tryb szybkiego ładowania Apple do 87 W
•  kabel USB 2.0 z wtyczką C o prędkości do 480 Mb/s
•  certyfikat MFi gwarantujący nieograniczoną zgodność ze wszystkimi urządzeniami 

Lightning

0,50 m 39428 Retail Polybag

1,00 m 39445 Retail Polybag

2,00 m 39447 Retail Polybag

0,50 m 39422 Retail Box

1,00 m 39424 Retail Box

2,00 m 39426 Retail Box

https://www.wentronic.com
https://www.wentronic.pl/search?c=147
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Goobay 
Lightning - Kabel USB-C™ do ładowania i synchronizacji
kabel MFi do urządzeń Apple iPhone/iPad; Biały

•  wąskie wtyczki łatwo przechodzą także przez etui
•  Obsługuje tryb szybkiego ładowania Apple do 87 W
•  kabel USB 2.0 z wtyczką C o prędkości do 480 Mb/s
•  certyfikat MFi gwarantujący nieograniczoną zgodność ze wszystkimi urządzeniami 

Lightning

0,50 m 39444 Retail Polybag

1,00 m 39446 Retail Polybag

2,00 m 39448 Retail Polybag

0,50 m 39423 Retail Box

1,00 m 39425 Retail Box

2,00 m 39427 Retail Box

Goobay 
Zestaw do ładowania Lightning / USB-C™ PD 18W 1m
Zasilacz USB-C™ 18W, w tym USB-C™ na przewodzie piorunowym na przykład iPhone 12

•  odpowiednie dla smartfonów, aparatów fotograficznych i innych urządzeń 
obsługujących zasilanie elektryczne

•  do 4x szybciej niż konwencjonalna ładowarka
•  inteligentne urządzenie wykrywające
•  dołączony do zestawu odpowiedni kabel USB-C™ do ładowania Lightning

Czarny 44960 Retail Polybag

Biały 44961 Retail Polybag

Czarny 44980 Retail Polybag

Biały 44981 Retail Polybag

Goobay 
Podwójna szybka ładowarka USB-C™ PD (Power Delivery) 
(28W)
odpowiedni dla urządzeń z USB-C™ (Power Delivery) 18W lub konwencjonalnym 
połączeniem USB-A 10W Jak na przykład. iPhone 12

•  ładuje do dwóch urządzeń jednocześnie przez USB-A i USB-C™
•  zawsze ma z tym odpowiedni związek. Nie ma znaczenia, czy używasz konwencjona-

lnego połączenia USB-A (10W), czy nowego połączenia USB-C™(18W). USB-C™ Szybka 
ładowarka specjalnie dla Apple iPhone i iPad.

•  uniwersalnie odpowiedni dla urządzeń, takich jak smartfony lub tablety, które są 
ładowane przez USB lub jako zasilacz do zasilania urządzeń przez USB

•  zgodny dla wielu producentów, takich jak Apple iPhone lub iPad, Samsung Galaxy 
serii, Sony, Huawei, LG, Xiaomi.

•  Zintegrowana elektronika chroni przed przeciążeniem, przegrzaniem i zwarciem, 
zapewniając tym samym optymalne bezpieczeństwo.

•  obciążenie, przegrzanie i zwarcie, a tym samym oferuje optymalne bezpieczeństwo.
•  Zasilacz o zakresie napięcia wejściowego 100-240V może być stosowany r 

ównież za granicą.

https://www.wentronic.com
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55634 Retail Polybag

39908 Retail Polybag

Goobay 
USB-C™ PD (Power Delivery) Szybka ładowarka (18W)
nadaje się do urządzeń z USB-C ™ (Power Delivery), takie jak iPhone 12

•  ładuje do 4x szybciej niż standardowe ładowarki (od 0% do 50% w 30min.).
•  Szybka ładowarka specjalnie dla Apple iPhone i iPad.
•  uniwersalnie odpowiedni dla urządzeń, takich jak smartfony lub tablety, które są 

ładowane przez USB lub jako zasilacz do zasilania urządzeń przez USB
•  zgodny dla wielu producentów, takich jak Apple iPhone lub iPad, Samsung Galaxy 

serii, Sony, Huawei, LG, Xiaomi.
•  Zintegrowana elektronika chroni przed przeciążeniem, przegrzaniem i zwarciem, 

zapewniając tym samym optymalne bezpieczeństwo. Obciążenie, przegrzanie i  
zwarcie, a tym samym oferuje optymalne bezpieczeństwo.

•  Zasilacz o zakresie napięcia wejściowego 100-240V może być stosowany również za 
granicą.

Czarny 44958 Retail Polybag

Biały 44959 Retail Polybag

Goobay 
Podwójna ładowarka samochodowa USB-CTM PD (Power 
Delivery)
30W (12/24V) nadaje się do urządzeń z USB-C™ (Power Delivery), takie jak iPhone 12

•  Ładowarka w formacie mini ładuje dwa urządzenia jednocześnie na zapalniczce przez 
USB-A lub USB-CTM.

• Ładuje do 4x szybciej niż standardowe ładowarki (od 0% do 50% w 30min.).
•  Szybka ładowarka specjalnie dla Apple iPhone i iPad.
•  Dzięki swojej niezwykle kompaktowej budowie, adapter ładujący prawie całkowicie 

znika w zapalniczce i zamienia ją w gniazdo USB. Można go łatwo wyjąć opuszkami 
palców.

•  Kompatybilny ze smartphone'ami takimi jak Apple iPhone, Samsung Galaxy, Nokia, 
Xiaomi, Google Pixel, LG, Huawei, Blackberry, tabletami takimi jak Apple iPad Pro /  
Air / Mini, Powerbank i bateriami zewnętrznymi

•  Nadaje się do stosowania w samochodach osobowych i ciężarowych o napięciu 
wejściowym 12V oraz 24V.

•  Zintegrowana elektronika zabezpieczająca zabezpiecza podłączone  
urządzenia i oferuje wielokrotne zabezpieczenie przed przeciążeniem  
prądem, przeciążeniem, przegrzaniem.

Goobay 
Podwójna ładowarka samochodowa USB-CTM PD (Power 
Delivery)
48W (12/24V) USB-A / USB-C™ nadaje się do urządzeń z USB-C™ (Power Delivery),  
takie jak iPhone 12

•  Ładowarka w formacie mini ładuje dwa urządzenia jednocześnie na zapalniczce przez 
USB-A lub USB-CTM.

•  Ładuje do 4x szybciej niż standardowe ładowarki (od 0% do 50% w 30min.).
•  Szybka ładowarka specjalnie dla Apple iPhone i iPad.
•  Kompatybilny ze smartphone'ami takimi jak Apple iPhone, Samsung Galaxy, Nokia, 

Xiaomi, Google Pixel, LG, Huawei, Blackberry, tabletami takimi jak Apple iPad Pro /  
Air / Mini, Powerbank i bateriami zewnętrznymi

•  Nadaje się do stosowania w samochodach osobowych i ciężarowych o napięciu 
wejściowym 12V oraz 24V.

•  Zintegrowana elektronika zabezpieczająca zabezpiecza podłączone urządzenia i  
oferuje wielokrotne zabezpieczenie przed przeciążeniem prądem,  
przeciążeniem, przegrzaniem.

https://www.wentronic.com
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3S-0991

3S-1382

3S-1383

3S-1384

3S-1378

3S-1379

3sixT Red
Szybka ładowarka USB-C™ PD 30W
ładuje urządzenia USB-C TM z technologią zasilania

•  wydajna (30W) ładowarka z zasilaczem USB-C Power Delivery
•  do szybkiego ładowania wszystkich urządzeń za pomocą USB-C
•  nośniki 5V/3A, 9V/3A, 12V/2,5A, 15V/2A i 20V/2,15A
•  Zabezpieczenie nadprądowe i nadnapięciowe

45925 Retail Box

3sixT Black
Lightning Kabel do synchronizacji i szybkiego ładowania
USB-C™ > Apple Lightning

•  odpowiedni dla urządzeń ze złączem Apple Lightning
•  szczególnie elastyczny kabel ze tesktylną koszulką i metalowymi złączami
•  Licencja Apple-MFI dla urządzeń iPad, iPad mini, iPhone, iPod
•  Obsługuje szybkie ładowanie max. 60W/20V/3A
•  maks. szybkość przesyłania danych: 480 Mb/s

0,30 m 40835 Retail Box

1,00 m 40836 Retail Box

2,00 m 40837 Retail Box

3sixT Red
Kabel do szybkiego ładowania i synchronizacji danych 
Lightning (Biały)
USB-C™ > Apple Lightning

•  odpowiedni dla urządzeń ze złączem Apple Lightning
•  Licencja Apple-MFI dla urządzeń iPad, iPad mini, iPhone, iPod
•  Obsługuje szybkie ładowanie max. 60W/20V/3A
•  maks. szybkość przesyłania danych: 480 Mb/s

1,00 m 40831 Retail Box

2,00 m 40832 Retail Box

https://www.wentronic.com

