ROCKSTAR™
3,5 MM LJUD+USB-C™ LADDNINGSADAPTER
Den här kompakta adaptern låter användaren lyssna på ljud via en 3,5 mm ljudkontakt och samtidigt ladda sin
smartphone med USB-C. Adaptern stöder USB Power Delivery och Quick Charge 2.0 för snabb laddning med upp
till 18 watt*, plus en 3,5 mm ljudport som levererar utomordentlig ljudkvalitet. 100 miljoner smartphones med
USB-C kommer att ta bort 3,5 mm porten till 2019, vilket gör den här adaptern nödvändig för användare som har
gamla hörlurar och högtalare med 3,5 mm anslutning.

Användarfall
1. I bilen när du pendlar med hjälp av GPS och en ljudunderhållningsapp.
2. På ett flygplan kan användaren titta på videor och ha laddning med hjälp
av en powerbank.
3. Konfigurera en arbetsstation hemma med hjälp av en tablet. Användare
kan ha laddning medan de lyssnar på ljud och den extratåliga
dragavlastningen håller, även när den hänger vertikalt.

Tekniska specifikationer
• Längd: 116,6 mm
• Bredd: 40 mm
• Djup: 8 mm
• Kabellängd: 46,8 mm

Kompatibilitet
För smartphones med USB-C

Innehåll i förpackningen
• RockStar 3,5 mm ljud + USB-C laddningsadapter

ROCKSTAR™
3,5 MM LJUD + USB-C™ LADDNINGSADAPTER
Produktfördelar
• Dubbla portar tillåter samtidig laddning via USB-C och en extern 3,5 mm kontakt för att lyssna på musik, ta
samtal och mer
• Stöder snabbladdning via USB-C upp till 18 W med kompatibilitet för USB-PD och Quick Charge 2.0
• 1 USB-C port
• 1 st. 3,5 mm extern port
• Digital till analogomvandlare ger överlägset ljud utan brus och störningar
RockStar-familjen från Belkin
RockStar från Belkin är ett sortiment med ljudprodukter som har utformats för att återskapa ljudets roll i våra liv.
RockStar innefattar innovation i en värld av digitalt och smart ljud och strävar efter att integrera detta sömlöst i
alla hörn av ditt liv med den kvalitet, stil och pålitlighet som du förväntar dig från Belkin. När vi rör oss in i
framtiden med smart ljud och röstteknik, kommer vår produktlinje RockStar att utökas med spännande och
interaktiva lösningar med förmågan att känna igen och reagera på våra röster. Sådana produkter kommer att
utveckla den roll som ljud spelar i våra liv, och för evigt definiera om hur vi lyssnar, använder och upplever det.

Egenskaper för RockStar-familjen från Belkin
• Ljudkvalitet
• Extremt hållbar
• Utformad för att vara enkel att bära
• Stabila garantier

Skillnaden hos Belkin
• Pionjärer inom teknik och innovation i mer än 35 år
• Rigorös testning säkerställer långvarig kvalitet
• Digital till analogomvandlare ger överlägset ljud

SKU#: F7U080btBLK
*Laddningsgrader och tider kan variera beroende på den enhet och laddare som används.
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