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ROZRYWKA MOBILNA IPHO-
NE5/6/7 KABEL, ZŁĄCZE LIGHT-
NING DO USB-A
I-CONNECT IP-5/U

Ten najwyższej klasy kabel i-Connect to doskonałe połączenie między telefonem 
iPhone 7, iPhone 6, iPhone 5, iPhone 5s, iPhone 5c i każdym innym urządzeniem 
wyposażonym w port USB-A. Dzięki konsekwentnemu stosowaniu wybranych kom-
ponentów, ten wysokiej klasy kabel z serii XXL zawsze gwarantuje optymalny kontakt 
pomiędzy podłączonymi urządzeniami. Nawet przy krytycznych przejściach, wysokiej 
jakości metalowa wtyczka Apple i 24-karatowa złocona wtyczka USB zapewniają 
maksymalną niezawodność transmisji i stabilność sygnału. Niezwykle wytrzymała 
kurtka z tkaniny ostatecznie podkreśla wysoki standard technologiczny tego kabla 
XXL-i-Connect.

Oehlbach iPhone 5/6/7 Lightning Kabel USB 100% kompatybilny z Apple
Ponieważ istnieją problemy z kompatybilnością z niektórymi kablami Lightning USB 
dla nowych modeli iPhone, chcielibyśmy zwrócić uwagę, że są to nielicencjono-
wane „tanie kable“. Kabel Oehlbach Lightning-USB-Cable (XXL i-Connect IP-5/U) 
oczywiście działa absolutnie bezproblemowo ze wszystkimi modelami iPhone 5/6/7 
(iPhone-7,iPhone-6, iPhone-6 Plus, iPhone-5, iPhone 5s, iPhone5c) - to samo dotyczy 
obecnych modeli iPada i iPoda. Ładowanie i synchronizacja działa tu absolutnie bez 
zarzutu!
Apple jest znane nie tylko z przywiązywania wagi do sprzętu, ale także z wysokich 
wymagań wobec akcesoriów. Dlatego Apple wydaje specjalne licencje na wszystkie 
kable, a tym samym autoryzuje kable innych producentów. Wielu klientów unika 
tego, kupując kable od nielicencjonowanych, bezimiennych sprzedawców. Nie 
jest to już możliwe w iOS 7! System blokuje każdy kabel, który nie może zostać 
uwierzytelniony jako oryginalne akcesorium. Obecny system iOS pozwala jedynie na 
kable od Apple lub licencjobiorców, we wszystkich innych przypadkach użytkownik 
otrzyma ostrzeżenie i urządzenie nie będzie pobierało opłat. XXL i-Connect IP-5/U to 
telefon iPhone 5/6/7 Lightning autoryzowany i licencjonowany przez Apple. W 100% 
kompatybilny z iOS 7/8, ten wysokiej jakości kabel Oehlbach może być używany z 
najnowszą generacją iPhone‘ów, iPadów i iPodów: Przeznaczony dla iPoda touch (5. 
generacja), iPoda nano (7. generacja), iPhone‘a 6, iPhone‘a 5, iPada (4. generacja) 
iPad mini.

Materiał na powłoki zewnętrzne  Powłoka materiałowa, kabel wysokiego napięcia, doskonały 
oczko 

Materiał łącznika  Łącznik metalowy 

Materiał przewodnika 
wewnętrznego

 SPOFC - miedź beztlenowa posrebrzana 

Geometria kabli  Runda 

Ekranowanie  Wielokrotne ekranowanie 

Cechy charakterystyczne  Made for iPod, iPhone, iPad, 24kt styki pozłacane , 30 lat 
gwarancji 

SIGNAL DIRECTIONUSB A
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item no. Długość Kolor EAN MSRP (19%)

60143 0.50 m Szarość 4003635601433 39.99 €

60144 1 m Szarość 4003635601440 44.99 €

60145 2 m Szarość 4003635601457 49.99 €

60146 3 m Szarość 4003635601464 59.99 €
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