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Odświeżona seria kabli oraz adapterów od 
ADATA 

 
Kabel 3w1, hub USB-C oraz adapter USB-C do 
microUSB to tylko niektóre z nowych akcesoriów, 

które do swojej oferty wprowadza ADATA. 
 

W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie użytkowników, 
ADATA odświeża swoje portfolio kabli oraz adapterów i 

prezentuje zupełnie nowe akcesoria – przewody ze złączami 
Lightning, USB-C i microUSB, a także przejściówkę oraz hub 

dla złącza USB-C.  
 

Kable 2w1 i 3w1 – Lightning, USB-C oraz microUSB 
Wśród nowych akcesoriów ADATA pojawią się kable z 

wymiennymi końcówkami, umożliwiające wygodne ładowanie 
aż trzech rodzajów urządzeń – z portami Lightning, USB-C 

oraz microUSB.  

 
Nowe kable będą dostępne w wariantach 3w1, czyli z 

wtyczkami microUSB, Lightning i USB-C oraz 2w1 – ze 
złączami USB-C i microUSB lub microUSB i Lightning. 

Wszystkie przesyłają prąd o maksymalnym natężeniu 2,4A. 
 

Dzięki połączeniu materiałowego oplotu, wielowarstwowej 
budowy oraz wykorzystaniu miedzianych przewodów 22AWG, 

nowe kable od ADATA oferują zwiększoną wytrzymałość oraz 
stabilność podczas codziennego użytkowania. 

 
Adapter USB-C do microUSB 

Wygodny adapter USB-C do microUSB 2.0 to niewielkie i 
poręczne narzędzie, przydatne użytkownikom konsol, 

smartfonów, powerbanków oraz wszystkich innych sprzętów 

ze złączem USB-C. Umożliwia ono wykorzystywanie 
starszych kabli microUSB z nowszymi urządzeniami. 

 
Hub USB-C do USB 3.1 

Niezbędny dodatek dla każdego posiadacza ultrabooków z 
wyłącznie jednym złączem USB-C. Hub ADATA obsługuje 

standard Power Delivery, dlatego umożliwia jednoczesne 
zasilanie laptopa i podłączenie do wbudowanych portów USB 

3.1 maksymalnie trzech urządzeń. 
 

Wielofunkcyjny standard USB-C 
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Przewód USB-C do USB-C pozwoli na wykorzystanie pełni 
możliwości standardu USB-C. Kabel ma wbudowany układ, 

który zwiększa moc ładowania do 60 W i obsługuje standard 

USB 3.1. Umożliwia to szybkie ładowanie kompatybilnych 
urządzeń oraz płynne przesyłanie materiału video w wysokiej 

rozdzielczości.  
 

Specjalne kable o długości 2 metrów 
ADATA wprowadza do swojej oferty także trzy nowe, 2-

metrowe kable do synchronizacji i ładowania – wersje z 
wtyczkami Lightning, USB-C oraz microUSB. Sprawdzą się 

one w miejscach z trudnodostępnymi gniazdkami 
elektrycznymi. 
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O marce ADATA 
  

ADATA™ Technology to jeden z największych na świecie 
producentów modułów DRAM, przenośnych pamięci 

masowych oraz kart microSD i SD. Firma została założona w 

2001 roku. Od samego początku rozwija się w oparciu o 
filozofię tworzenia innowacyjnych oraz wyjątkowych 

produktów. Ten prosty przepis, realizowany przez ponad 
dekadę, pozwolił stopniowo rozszerzać ofertę marki ADATA i 

zdobyć zaufanie milionów klientów na całym świecie. ADATA 
kieruje się hasłem – Love, Life, Dreams. 

  
Więcej informacji: www.adata.com 
ADATA Polska na FB: www.facebook.com/ADATAPolska 
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