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EUAL 12PB 

Cabo Lightning 
 

O cabo USB para Lightning EUAL12PB permite a conexão de 

seus dispositivos para alimentação de energia e transferência 

de dados. Possui homologação da Apple, garantindo 

compatibilidade com seus dispositivos equipados com 

conector Lightning, e tem 1,2 m de comprimento para oferecer 

maior comodidade durante seu uso. 

 

» Carregue e sincronize dados dos seus dispositivos Apple 

» Conector original Apple, com homologação MFi 

» Velocidade de carregamento até 2,4 A (12 W)* 

» Transferência de dados até 480 Mbps 

» 1,2 m de comprimento 

» Revestimento emborrachado 

 

Compatível com iPhone 11 Pro Max; iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max; iPhone XS; iPhone XR; iPhone X; iPhone 8 Plus; iPhone 8; iPhone 

7 Plus; iPhone 7; iPhone SE; iPhone 6s Plus; iPhone 6s; iPhone 6 Plus; iPhone 6; iPhone 5s; iPad Pro de 10,5 polegadas; iPad Pro de 12,9 

polegadas (1ª e 2ª geração); iPad Pro de 9,7 polegadas; iPad mini (1ª até 5ª geração); iPad Air (1ª até 3ª geração); iPad (5ª até 7ª geração); 

iPod touch (6ª e 7ª geração); e outros dispositivos com conector Lightning. 

 

*a potência e corrente podem variar de acordo com a fonte de alimentação e dispositivo conectados. 

 

Apple, iPad, iPod, iPhone e Lightning são marcas registradas da Apple Inc., registradas nos Estados Unidos e em outros países. 

O uso do selo Made for Apple significa que um acessório foi projetado para conectar-se especificamente aos produtos da Apple identificados no selo e foi certificado 

pelo desenvolvedor para atender aos padrões de desempenho da Apple. A Apple não é responsável pelo funcionamento deste dispositivo ou conformidade aos padrões 

regulatórios de segurança. Observe que o uso deste acessório com um produto Apple pode afetar o seu desempenho wireless. 

 

 

Especificações técnicas 

Conector 1 USB Type-A 

Conector 2 Lightning (8 pinos) 

Bitola do cabo Transferência de energia: 24AWG 

Transferência de dados: 30AWG 

Tensão máxima 5 Vcc 

Corrente máxima 2,4 A 

Velocidade de transferência de dados Até 480 Mbps (em conformidade com o padrão USB 2.0) 

Revestimento do cabo Externo: Policloreto de vinila (PVC) 

Interno: blindagem em folha de alumínio e malha de cobre trançado  

Capa dos conectores Elastômero termoplástico (TPE) 

Dimensão do produto ⌀ 3,4 × 1.200 mm 

Dimensões da embalagem (L x A x P) 80 × 175 × 30 mm 

Peso líquido (kg) 0,024 


