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MOBIELE ENTERTAINMENT 
IPHONE5/6/7 KABEL, BLIKSEM-
SCHAKELAAR NAAR USB-A
I-CONNECT IP-5/U

Deze top-of-the-line i-Connect kabel is de perfecte verbinding tussen iPhone 7, iPho-
ne 6, iPhone 5, iPhone 5s, iPhone 5c en elk ander apparaat met een USB-A-poort. 
Dankzij het consequente gebruik van geselecteerde componenten garandeert deze 
high-end kabel van de XXL-serie altijd het optimale contact tussen de aangesloten 
apparaten. Zelfs bij de kritische overgangen bieden de hoogwaardige Apple all-metal 
plug en de 24-karaats vergulde USB-stekker een maximale overdrachtsbetrouw-
baarheid en signaalstabiliteit. Het extreem slijtvaste stoffen omhulsel onderstreept 
uiteindelijk de hoge technologische standaard van deze XXL-i-Connect kabel.

Oehlbach iPhone 5/6/7 Lightning USB-kabel 100% compatibel met Apple
Aangezien er compatibiliteitsproblemen zijn met sommige Lightning USB-kabels voor 
de nieuwe iPhone-modellen, willen we erop wijzen dat dit „goedkope kabels“ zonder 
licentie zijn. De Oehlbach Lightning-USB-kabel (XXL i-Connect IP-5/U) werkt natu-
urlijk absoluut probleemloos met alle iPhone 5/6/7-modellen (iPhone-7,iPhone-6, 
iPhone-6 Plus, iPhone-5, iPhone 5s, iPhone5c) - hetzelfde geldt voor de huidige iPad- 
en iPod-modellen. Het opladen en synchroniseren werkt hier absoluut vlekkeloos!
Apple staat erom bekend dat het niet alleen belang hecht aan de hardware, maar 
ook aan de hoge eisen die aan de accessoires worden gesteld. Daarom geeft 
Apple speciale licenties uit voor alle kabels en autoriseert zo de kabels van andere 
fabrikanten. Veel klanten vermijden dit door kabels te kopen van niet-gelicentieerde 
leveranciers zonder naamsvermelding. Dit is niet meer mogelijk onder iOS 7! Het 
systeem blokkeert elke kabel die niet als origineel accessoire kan worden geveri-
fieerd. Het huidige iOS laat alleen kabels van Apple of licentiehouders toe, in alle 
andere gevallen krijgt de gebruiker een waarschuwing en wordt het apparaat niet 
opgeladen. De XXL i-Connect IP-5/U is een door Apple geautoriseerde en gelicen-
tieerde iPhone 5/6/7 Lightning kabel. Deze hoogwaardige Oehlbach-kabel is 100% 
compatibel met iOS 7/8 en kan worden gebruikt met de nieuwste generatie iPhone, 
iPad en iPod: Gemaakt voor iPod touch (5e generatie), iPod nano (7e generatie), 
iPhone 6, iPhone 5, iPad (4e generatie) iPad mini.

Buitenmantelmateriaal  Stoflaag, hoogflexkabel, superieur gaas 

Aansluitmateriaal  Metalen connector 

Binnenste geleider materiaal  SPOFC - verzilverd zuurstofvrij koper 

Kabelgeometrie  Ronde 

Afscherming  Meervoudige afscherming 

Kenmerken  Gemaakt voor iPod, iPhone, iPad, 24kt vergulde contacten , 
30 jaar garantie 

SIGNAL DIRECTIONBliksemUSB A

Bi-directio-
neel
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item no. Lengte Kleur EAN MSRP (19%)

60143 0.50 m Grijs 4003635601433 39.99 €

60144 1 m Grijs 4003635601440 44.99 €

60145 2 m Grijs 4003635601457 49.99 €

60146 3 m Grijs 4003635601464 59.99 €
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