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Dostępne od teraz w

www.wentronic.com

Pełna bateria z dużą prędkością.
Technologia umożliwiająca superszybkie ładowanie.

Podłącz smartfon, zrelaksuj się przez 30 minut, wypij kawę i voila: w zależności od technologii, bateria 
naładowana w 60%. Dzięki naszemu asortymentowi możesz wygodnie zaoferować swoim klientom 
innowacyjne rozwiązania w zakresie szybkiego ładowania: optymalna ładowarka i pasujący do niej 
kabel. Czy to Quick Charge, USB-CTM Power Delivery, czy też bezprzewodowo za pomocą QI.

Goobay 
Szybka ładowarka USB QC3.0 (18W)
ładuje do 4x szybciej niż standardowe ładowarki

•  Port USB QC3.0 Quick Charge dla urządzeń z funkcją Quick Charge (QC3.0) w
standardzie jest do 4x szybszy niż standardowe ładowarki

•  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 44954 Retail Polybag

Biały 44955 Retail Polybag

https://www.wentronic.com
https://www.wentronic.de/de/search?sSearch=goobay
https://www.wentronic.pl/pl/cmp?q=fast%20charging#utm_source=Homepage&utm_medium=Slider&utm_campaign=Fast%20Charging
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44958 Retail Polybag

Goobay 
Podwójna szybka ładowarka USB/QC3.0 (28W)
ładuje do 4x szybciej niż standardowe ładowarki

•  ładuje do dwóch urządzeń jednocześnie
•  Port USB QC3.0 Quick Charge dla urządzeń z funkcją Quick Charge (QC3.0) w 

standardzie jest do 4x szybszy niż standardowe ładowarki (18W)
•  dodatkowy port USB-A do jednoczesnego ładowania dwóch urządzeń (10W).
•  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 44956 Retail Polybag

Biały 44957 Retail Polybag

Czarny 53864 Retail Polybag

Biały 53865 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.

Goobay 
USB-C™ PD (Power Delivery) Szybka ładowarka (20W)
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.

https://www.wentronic.com
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Goobay 
Kabel USB-C™PD do ładowania i synchronizacji 100W
nadaje się do urządzeń z przyłączem USB-C™ (Gen.3.2) ; Czarny

•  bardzo szybkie ładowanie z natężeniem maksymalnym 5 A / 100 W / 20 V dzięki
funkcji Power Delivery

•  kabel USB 3.2 do synchronizacji danych i ładowania
•  prędkość transmisji danych Superspeed+ do 20 Gbit/s (40 x szybciej niż USB 2.0)
•  wtyk USB-C™ może być używany obustronnie

0,50 m 49252 Retail Polybag

1,00 m 49254 Retail Polybag

Czarny 44960 Retail Polybag

Biały 44961 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

konwencjonalnego 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 również
za granicą.

Czarny 44988 Retail Polybag

Biały 44989 Retail Polybag

Goobay 
Zestaw do ładowania USB-C™ PD 18W
Zasilacz USB-C™ o mocy 18W, w tym kabel USB-C™

•  odpowiednie dla smartfonów, aparatów fotograficznych i innych urządzeń
wspomagających dostarczanie energii elektrycznej

•  do 4x szybciej niż w przypadku konwencjonalnej ładowarki
•  inteligentne urządzenie wykrywające
•  może być również używany za granicą z napięciem 100 V do 240 V
•  odpowiedni kabel ładujący USB-C™ PD zawarty w zestawie

https://www.wentronic.com
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45162 Retail Polybag

55634 Retail Polybag

Czarny 58401 Retail Polybag

Biały 58419 Retail Polybag

Goobay 
Zestaw do ładowania Lightning / USB-C™ PD 20W
Zasilacz USB-C™ 20W, 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
•  stosuje się od 100 V do 240 V, i za granicą
•  dołączony do zestawu odpowiedni kabel USB-C™ do ładowania Lightning

Goobay 
Quick Charge Szybka ładowarka samochodowa
18W max. 2.4A (12/24V) 1xUSB QC3.0

•  Szybka ładowarka w formacie mini ładuje urządzenia na zapalniczce samochodowej
•  Szybka ładowarka z QC 3.0 ładuje urządzenia w zapalniczce aż do 4x szybciej niż 

tradycyjne ładowarki.
•  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-C™ 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-C™

•  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.

https://www.wentronic.com


Goobay® by Wentronic GmbH  |  Pillmannstraße 12  |  38112 Braunschweig  |  Tel/Fax: +49 (0)531-21058-0 /-22 
Podobne do zdjęć produktu i opakowania. Z zastrzeżeniem zmian i omyłek. Strona 5

www.wentronic.com

66309 Retail Box

39908 Retail Polybag

Goobay 
Podwójna ładowarka samochodowa USB-C™ 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-C™

•  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.

Goobay 
Bezprzewodowy szybki pojazd ładowarka 10 W, Czarny
Sucker szyby pojazdów samochodowych zamontować odpowiedni dla smartfonów i 
urządzeń ze standardem Qi

•  Za pośrednictwem bezpiecznego dopasowania i idealnej pozycji na przedniej szybie, 
produkt ten kwalifikuje się idealnym towarzyszem dla jazdy, w celu użycia jako  
aplikacji nawigacyjnych.

•  Smartfon jest zawsze łatwy zasięg. Jeśli to konieczne, po prostu wyjąć z uchwytu lub 
ponownego ładowania będzie kontynuowany w uchwycie - bez kabla podłączyć  
smartfon mieć.

•  „Wireless Fast Charge” jest praktycznym Bezprzewodowa technologia ładowania do 
codziennego kablowej uniknąć chaosu.

•  Proste urządzenie rozłączyć się i rozpocznie się ładowanie. Ładowanie odbywa się 
bezprzewodowo za pomocą technologii indukcyjnej (Qi Standard)

•  Qi technologia pomaga wielu producentów, takich jak Apple, Samsung, Sony, Huawei, 
LG czy Xiaomi, czyniąc go jako kompatybilne z Apple iPhone iPhone 12 Pro,  
iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 mini, iPhone 12 Samsung Galaxy S20, S20 + S21, S21 +

•  Zintegrowana elektronika bezpieczeństwa zapewniają bezpieczeństwo. To  
zabezpiecza przed przeciążeniem, napięcia na wysokie temperatury i zanieczyszczeń.

•  Szybka ładowarka Pełne naładowanie dwa razy szybciej niż standardowe ładowarki. 
Tryb ładowania szybko (> 5W) (brak w zestawie) wymagane robi napięcia zasilającego 
z Quick Charge Technologii

https://www.wentronic.com
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52955 Retail Box

55479 Retail Box

Goobay 
Bezprzewodowy szybki pojazd ładowarka 10 W, Czarny
Mata nadaje się do ładowania smartfonów i urządzeń ze standardem Qi

•  Pad ładowania zapewnia szybkie i efektywne rozwiązanie dla konsoli środkowej lub
Amarturenbrett.

•  Smartfon jest zawsze łatwy zasięg. Jeśli to konieczne, po prostu z ładowaniem mata
zaakceptować lub przesłać ponownie do kontynuowania procesu ładowania.
Wszystko to bez konieczności podłączania kabla do telefonu.

•  „Wireless Fast Charge” jest praktycznym Bezprzewodowa technologia ładowania do
codziennego kablowej uniknąć chaosu.

•  Proste urządzenie rozłączyć się i rozpocznie się ładowanie. Ładowanie odbywa się
bezprzewodowo za pomocą technologii indukcyjnej (Qi Standard)

•  Qi technologia pomaga wielu producentów, takich jak Apple, Samsung, Sony, Huawei,
LG czy Xiaomi, czyniąc go jako kompatybilne z Apple iPhone iPhone 12 Pro,
iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 mini, iPhone 12 Samsung Galaxy S20, S20 + S21, S21 +

•  Zintegrowana elektronika bezpieczeństwa zapewniają bezpieczeństwo. To
zabezpiecza przed przeciążeniem, napięcia na wysokie temperatury i zanieczyszczeń.

•  Szybka ładowarka Pełne naładowanie dwa razy szybciej niż standardowe ładowarki.
Tryb ładowania szybko (> 5W) (brak w zestawie) wymagane robi napięcia
zasilającego z Quick Charge Technologii

Goobay 
Wireless Desktop szybka ładowarka 10 W
nadaje się do smartfony i urządzenia ze standardowymi Qi

•  Inteligentny podstawka utrzymuje zamknij aparat pod ręką w prawidłowej pozycji.
•  Niezależnie od tego, aby zawsze zachować smartphone lub biuro w zasięgu wzroku,

aby spojrzeć na filmy dla przyjemności, elegancki stojak stół jest wszechstronny i
oprócz prawdziwy wzrok.

•  „Wireless Fast Charge” jest praktycznym Bezprzewodowa technologia ładowania do
codziennego kablowej uniknąć chaosu.

•  Proste urządzenie rozłączyć się i rozpocznie się ładowanie. Ładowanie odbywa się
bezprzewodowo za pomocą technologii indukcyjnej (Qi Standard)

•  Qi technologia pomaga wielu producentów, takich jak Apple, Samsung, Sony, Huawei,
LG czy Xiaomi, czyniąc go jako kompatybilne z Apple iPhone iPhone 12 Pro,
iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 mini, iPhone 12 Samsung Galaxy S20, S20 + S21, S21 +

•  Zintegrowana elektronika bezpieczeństwa zapewniają bezpieczeństwo. To
zabezpiecza przed przeciążeniem, napięcia na wysokie temperatury i zanieczyszczeń.

•  Szybka ładowarka Pełne naładowanie dwa razy szybciej niż standardowe ładowarki.
Tryb ładowania szybko (> 5W) (brak w zestawie) wymagane robi napięcia
zasilającego z Quick Charge Technologii

https://www.wentronic.com
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66308 Retail Box

Czarny 45655 Retail Box

Biały 45654 Retail Box

Goobay 
Bezprzewodowa Szybka ładowarka 10 W
nadaje się do smartfony i urządzenia ze standardowymi Qi

•  Elegancka, płaska obudowa ze wskaźnikiem stanu ładowania obwodowa
•  „Wireless Fast Charge” jest praktycznym Bezprzewodowa technologia ładowania do 

codziennego kablowej uniknąć chaosu.
•  Proste urządzenie rozłączyć się i rozpocznie się ładowanie. Ładowanie odbywa się 

bezprzewodowo za pomocą technologii indukcyjnej (Qi Standard)
•  Qi technologia pomaga wielu producentów, takich jak Apple, Samsung, Sony, Huawei, 

LG czy Xiaomi, czyniąc go jako kompatybilne z Apple iPhone iPhone 12 Pro,  
iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 mini, iPhone 12 Samsung Galaxy S20, S20 + S21, S21 +

•  Zintegrowana elektronika bezpieczeństwa zapewniają bezpieczeństwo. To  
zabezpiecza przed przeciążeniem, napięcia na wysokie temperatury i zanieczyszczeń.

•  Szybka ładowarka Pełne naładowanie dwa razy szybciej niż standardowe ładowarki. 
Tryb ładowania szybko (> 5W) (brak w zestawie) wymagane robi napięcia zasilającego 
z Quick Charge Technologii

Goobay 
Bezprzewodowy podwójny Szybka ładowarka 10 W, Czarny
płaski ładująca odpowiednie dla dwóch smartfony i urządzenia ze standardowymi Qi

•  Płaska konstrukcja zapewnia miejsce dla dwóch urządzeń, aby załadować w tym 
samym czasie i jest idealnym produktem dla całej rodziny.

•  „Wireless Fast Charge” jest praktycznym Bezprzewodowa technologia ładowania do 
codziennego kablowej uniknąć chaosu.

•  Proste urządzenie rozłączyć się i rozpocznie się ładowanie. Ładowanie odbywa się 
bezprzewodowo za pomocą technologii indukcyjnej (Qi Standard)

•  Qi technologia pomaga wielu producentów, takich jak Apple, Samsung, Sony, Huawei, 
LG czy Xiaomi, czyniąc go jako kompatybilne z Apple iPhone iPhone 12 Pro,  
iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 mini, iPhone 12 Samsung Galaxy S20, S20 + S21, S21 +

•  Zintegrowana elektronika bezpieczeństwa zapewniają bezpieczeństwo. To  
zabezpiecza przed przeciążeniem, napięcia na wysokie temperatury i zanieczyszczeń.

•  Szybka ładowarka Pełne naładowanie dwa razy szybciej niż standardowe ładowarki. 
Tryb ładowania szybko (> 5W) (brak w zestawie) wymagane robi napięcia zasilającego 
z Quick Charge Technologii

https://www.wentronic.com
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49986 Retail Box

49985 Retail Box

Goobay 
USB-C™ 12 in 1 Multiport Dock z bezprzewodowym  
szybkim ładowaniem, dostarczaniem mocy 100 W i 
głośnikiem multimedialnym
Multiport Dock USB-C™ dodaje 3 porty USB A 3.0, jeden port USB A 2.0, jeden czytnik 
MicroSD i kart SD, jeden port HDMI™ 4K, jeden port RJ45 Ethernet i jeden port  
Aux 3,5 mm do portu USB-C™.

•  Funkcja: USB-C™ Multiport Dock odzwierciedla sygnały z USB-C™ do najczęściej 
używanych złączy i dlatego jest idealnym rozwiązaniem typu all-in-one dla urządzeń 
USB-C™. Obsługuje transport danych oraz transmisje audio i wideo.

•  Zasilanie: 100 W Power Delivery umożliwia ładowanie urządzeń końcowych o mocy do 
100 W. Dzięki temu np. duże notebooki, koncentratory lub stacje dokujące mogą być 
bezproblemowo ładowane.

•  Jakość wideo: Stacja dokująca USB-C™ Multiport Dock obsługuje wysokie 
rozdzielczości ekranu do 4k*2k@30Hz poprzez port HDMI™.

•  Jakość dźwięku: Wbudowany głośnik o mocy 10 W umożliwia odtwarzanie muzyki i 
przekonuje bardzo dobrą jakością dźwięku. Głośność można wygodnie regulować za 
pomocą przycisków na powierzchni.

•  Autonegocjacja sieci: Połączenie RJ45 Ethernet obsługuje sieci o przepustowości 
10/100/1000 Mb/s i automatycznie wykrywa maksymalną możliwą prędkość  
transmisji dzięki funkcji auto.

•  Przesyłanie danych: Zintegrowany czytnik kart umożliwia odczyt z kart SD i MicroSD. 
Ponadto zainstalowano trzy porty USB A 3.0 o szybkości transmisji danych do 5 Gbps 
oraz port USB A 2.0 o szybkości transmisji 480 Mbps.

•  Zastosowanie: Odpowiednie dla MacBooków, MacBooków Pro, Dell XPS 13,  
Honor V20, iPhone'ów, Xiaomi Air13, Huawei Mate 10 Pro, Mate 20 Pro, Huawei P30 i 
innych urządzeń z połączeniem USB-C™.

Goobay 
USB-C ™ 11 w 1 Multiport Dock z bezprzewodowego  
szybkiego ładowania i Power Delivery 100 W
Stacja dokująca USB-C™ Multiport Dock dodaje 3 porty USB A 3.0, czytnik kart MicroSD 
i SD, port HDMI™ 4K, port VGA, port RJ45 Gigabit Ethernet i port audio 3,5 mm do portu 
USB-C™.

•  Funkcja: USB-C™ Multiport Dock odzwierciedla sygnały z USB-C™ do najczęściej 
używanych złączy i dlatego jest idealnym rozwiązaniem typu all-in-one dla urządzeń 
USB-C™.

•  Bezprzewodowe szybkie ładowanie: Smartfony z funkcją indukcyjnego ładowania są 
ładowane do 10 W - nadaje się m.in. do wszystkich telefonów iPhone kompatybilnych 
z funkcją ładowania bezprzewodowego.

•  Zasilanie: 100 W Power Delivery umożliwia ładowanie urządzeń końcowych o bardzo 
dużej mocy do 100 W. Dzięki temu np. duże notebooki, koncentratory lub stacje 
dokujące mogą być bezproblemowo ładowane.

•  Jakość wideo: Multiport USB-C™ obsługuje do 1920x1200@60Hz dla rozdzielczości  
ekranu VGA i do 4k*2k@30Hz dla HDMI™. Pozwala na jednoczesne korzystanie z 
HDMI™ i VGA.

•  Autonegocjacja sieci: Połączenie RJ45 Ethernet obsługuje sieci o przepustowości 
10/100/1000 Mb/s i automatycznie wykrywa maksymalną możliwą prędkość  
transmisji dzięki funkcji auto.

•  Przesyłanie danych: Zintegrowany czytnik kart umożliwia odczyt z kart SD i MicroSD. 
Ponadto zainstalowano trzy porty USB A 3.0 z superszybkim transferem danych do  
5 Gbps.

•  Zastosowanie: Odpowiednie dla MacBooków, MacBooków Pro, Dell XPS 13, Honor 
V20, iPhone'ów, Xiaomi Air13, Huawei Mate 10 Pro, Mate 20 Pro, Huawei P30 i wielu 
innych urządzeń z połączeniem USB-C™.

https://www.wentronic.com

