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کابل USB Type A / Apple Lightning هادرون

 (Fast  Charge) جهت شارژ سریع ،HTC–A–L01 مدل Hadron کابل شارژ و انتقال دیتا
 USB - A به ادوات مجهز به درگاه Lightning دارای درگاه Apple و ارتباط محصوالت
مناسب می باشد. این محصول دارای گواهی MFI است. این کابل با طول 100 سانتی 
متر و روکش پلیمر TPE در دو رنگ سفید و مشکی عرضه شده و مقاومتی مثال زدنی، 

نسبت به تنش های مکانیکی همچون کشیدگی و تنیدگی دارد.
 Super Fine هادی های استفاده شده در این کابل از جنس مس خالص با رشته های
و روکش Tin می باشد که عالوه بر راندمان باالی شارژ ، کمترین میزان خستگی کابل 

در خمیدگی را داشته تا از قطع شدن کابل در استرس های مکانیکی جلوگیری شود.

TPE مقاوم در برابر تنیدگی بدلیل استفاده از روکش  <     

       > دارای یک الیه شیلد فویل الومینیومی جهت حفاظت از انتقال اطالعات

     >  دارای الیه دوم شیلد متراکم از جنس مس جهت جلوگیری از نویز پذیری 

     >  استفاده از مس خالص در مغزی سیم ها جهت افزایش راندمان شارژ

     >  سوکت تقویت شده در دو سر کابل، جهت افزایش مقاومت مکانیکی والکترومغناطیسی

     >  روکش از جنس پالتین یا طال جهت کاهش احتمال آسیب دیدن گوشی

       >  مناسب شارژ و انتقال دیتا، بدون نگرانی از نویز های محیطی

       >  حداکثر جریان عبوری تا 2.4 آمپر

Apple از شرکت MFI دارای گواهی  <       

     >  طول کابل : 100 سانتی متر          قطر کابل : 3.5 میلی متر

Fast Charge پشتیبانی از استاندارد شارژ  <      

     >  12 ماه گارانتی تعویض



کابل USB Type C / Apple Lightning هادرون

 Fast  Charge) جهت شارژ سریع ،HTC–C–L01 مدل Hadron کابل شارژ و انتقال دیتا
و Power Delivery) و ارتباط محصوالت Apple دارای درگاه Lightning به ادوات مجهز 
به درگاه USB - C مناسب می باشد. این محصول دارای گواهی MFI است. این کابل با 
در دو رنگ سفید و مشکی عرضه شده و   TPE 100 سانتی متر و روکش پلیمر  طول 
مقاومتی مثال زدنی، نسبت به تنش های مکانیکی همچون کشیدگی و تنیدگی دارد.

 Super Fine هادی های استفاده شده در این کابل از جنس مس خالص با رشته های
و روکش Tin می باشد که عالوه بر راندمان باالی شارژ ، کمترین میزان خستگی کابل 

در خمیدگی را داشته تا از قطع شدن کابل در استرس های مکانیکی جلوگیری شود.

TPE مقاوم در برابر تنیدگی بدلیل استفاده از روکش  <     

       > دارای یک الیه شیلد فویل الومینیومی جهت حفاظت از انتقال اطالعات

     >  دارای الیه دوم شیلد متراکم از جنس مس جهت جلوگیری از نویز پذیری 

     >  استفاده از مس خالص در مغزی سیم ها جهت افزایش راندمان شارژ

     >  سوکت تقویت شده در دو سر کابل، جهت افزایش مقاومت مکانیکی والکترومغناطیسی

     >  روکش از جنس پالتین یا طال جهت کاهش احتمال آسیب دیدن گوشی

       >  مناسب شارژ و انتقال دیتا، بدون نگرانی از نویز های محیطی

 Power Delivery و Fast Charge پشتیبانی از استاندارد های شارژ  <       

       >  حداکثر جریان عبوری تا 3 آمپر

Apple از شرکت MFI دارای گواهی  <       

     >  طول کابل : 100 سانتی متر          قطر کابل : 3.5 میلی متر

     >  12 ماه گارانتی تعویض



کابل USB Type A / USB Type C هادرون  

  Fast  Charge) جهت شارژ سریع ،HTC–A–C01 مدل Hadron کابل شارژ و انتقال دیتا
و Quick Charge) و ارتباط دستگاه ها دارای درگاه USB - C به ادوات مجهز به درگاه 
USB - A مناسب می باشد. این کابل با طول 100 سانتی متر و جنس پلیمر TPE در دو 

رنگ سفید و مشکی عرضه شده و مقاومتی مثال زدنی، نسبت به تنش های مکانیکی 
همچون کشیدگی و تنیدگی دارد.

 Super Fine هادی های استفاده شده در این کابل از جنس مس خالص با رشته های
و روکش Tin می باشد که عالوه بر راندمان باالی شارژ ، کمترین میزان خستگی کابل 

در خمیدگی را داشته تا از قطع شدن کابل در استرس های مکانیکی جلوگیری شود.

TPE مقاوم در برابر تنیدگی بدلیل استفاده از روکش  <     

       > دارای یک الیه شیلد فویل الومینیومی جهت حفاظت از انتقال اطالعات

     >  دارای الیه دوم شیلد متراکم از جنس مس جهت جلوگیری از نویز پذیری 

     >  استفاده از مس خالص در مغزی سیم ها جهت افزایش راندمان شارژ

     >  سوکت تقویت شده در دو سر کابل، جهت افزایش مقاومت مکانیکی والکترومغناطیسی

     >  روکش از جنس پالتین یا طال جهت کاهش احتمال آسیب دیدن گوشی

       >  مناسب شارژ و انتقال دیتا، بدون نگرانی از نویز های محیطی

Quick Charge و Fast Charge پشتیبانی از استاندارد های شارژ  <       

     >  کانکتور های دو سر کابل ، ساخته شده با جوش لیزری

       >  حداکثر جریان عبوری تا 2.4 آمپر

     >  طول کابل : 100 سانتی متر          قطر کابل : 3.5 میلی متر

     >  12 ماه گارانتی تعویض



کابل USB Type C / USB Type C هادرون  

 Fast  Charge) جهت شارژ سریع ،HTC–C–C01 مدل Hadron کابل شارژ و انتقال دیتا
به   USB - C درگاه  دارای  ها  دستگاه  ارتباط  و   (Quick Charge و  Power Delivery و 
ادوات مجهز به درگاه USB - C مناسب می باشد. این کابل با طول 100 سانتی متر و 
جنس پلیمر TPE در دو رنگ سفید و مشکی عرضه شده  و مقاومتی مثال زدنی، نسبت 

به تنش های مکانیکی همچون کشیدگی و تنیدگی دارد.
 Super Fine هادی های استفاده شده در این کابل از جنس مس خالص با رشته های
و روکش Tin می باشد که عالوه بر راندمان باالی شارژ ، کمترین میزان خستگی کابل 

در خمیدگی را داشته تا از قطع شدن کابل در استرس های مکانیکی جلوگیری شود.

TPE مقاوم در برابر تنیدگی بدلیل استفاده از روکش  <     

       > دارای یک الیه شیلد فویل الومینیومی جهت حفاظت از انتقال اطالعات

     >  دارای الیه دوم شیلد متراکم از جنس مس جهت جلوگیری از نویز پذیری 

     >  استفاده از مس خالص در مغزی سیم ها جهت افزایش راندمان شارژ

     >  سوکت تقویت شده در دو سر کابل، جهت افزایش مقاومت مکانیکی والکترومغناطیسی

     >  روکش از جنس پالتین یا طال جهت کاهش احتمال آسیب دیدن گوشی

       >  مناسب شارژ و انتقال دیتا، بدون نگرانی از نویز های محیطی

Quick Charge و Power Delivery و Fast Charge پشتیبانی از استاندارد های شارژ  <       

     >  کانکتور های دو سر کابل ، ساخته شده با جوش لیزری

       >  حداکثر جریان عبوری تا 3 آمپر

     >  طول کابل : 100 سانتی متر          قطر کابل : 3.5 میلی متر

     >  12 ماه گارانتی تعویض



کابل USB Type C / USB Type C هادرون با روکش نایلونی 

 Fast  Charge) جهت شارژ سریع ،HTC–C–C02 مدل Hadron کابل شارژ و انتقال دیتا
و Power Delivery و Quick Charge) و ارتباط دستگاه ها دارای درگاه USB - C به ادوات 
مجهز به درگاه USB - C مناسب می باشد. این کابل با طول 100 سانتی متر و جنس 
پلیمر TPE عرضه شده که مقاومت باالیی نسبت به کشیدگی و تنیدگی دارد و همچنین 
سطح خارجی کابل با روکش بافته شده نایلون 6.6 پوشانده شده که استحکام این 

کابل را افزایش می دهد. این کابل در دو رنگ سفید و مشکی ارائه شده است.
 Super Fine هادی های استفاده شده در این کابل از جنس مس خالص با رشته های
و روکش Tin می باشد که عالوه بر راندمان باالی شارژ ، کمترین میزان خستگی کابل 

در خمیدگی را داشته تا از قطع شدن کابل در استرس های مکانیکی جلوگیری شود.

     >  استحکام باال بدلیل استفاده از روکش بافته شده نایلون 6.6

       > دارای یک الیه شیلد فویل الومینیومی جهت حفاظت از انتقال اطالعات

     >  دارای الیه دوم شیلد متراکم از جنس مس جهت جلوگیری از نویز پذیری 

     >  استفاده از مس خالص در مغزی سیم ها جهت افزایش راندمان شارژ

     >  سوکت تقویت شده در دو سر کابل، جهت افزایش مقاومت مکانیکی والکترومغناطیسی

     >  روکش از جنس پالتین یا طال جهت کاهش احتمال آسیب دیدن گوشی

       >  مناسب شارژ و انتقال دیتا، بدون نگرانی از نویز های محیطی

Quick Charge و Power Delivery و Fast Charge پشتیبانی از استاندارد های شارژ  <       

       >  حداکثر جریان عبوری تا 3 آمپر

     >  طول کابل : 100 سانتی متر          قطر کابل : 3.5 میلی متر

     >  12 ماه گارانتی تعویض



کابل USB Type A / USB Type C هادرون با روکش نایلونی 

  Fast  Charge) جهت شارژ سریع ،HTC–A–C02 مدل Hadron کابل شارژ و انتقال دیتا
و Quick Charge) و ارتباط دستگاه ها دارای درگاه USB - C به ادوات مجهز به درگاه 
USB - A مناسب می باشد. این کابل با طول 100 سانتی متر و جنس پلیمر TPE عرضه 

شده که مقاومت باالیی نسبت به کشیدگی و تنیدگی دارد و همچنین سطح خارجی 
کابل با روکش بافته شده نایلون 6.6 پوشانده شده که استحکام این کابل را افزایش 

می دهد. این کابل در دو رنگ سفید و مشکی ارائه شده است.
 Super Fine هادی های استفاده شده در این کابل از جنس مس خالص با رشته های
و روکش Tin می باشد که عالوه بر راندمان باالی شارژ ، کمترین میزان خستگی کابل 

در خمیدگی را داشته تا از قطع شدن کابل در استرس های مکانیکی جلوگیری شود.

     >  استحکام باال بدلیل استفاده از روکش بافته شده نایلون 6.6

       > دارای یک الیه شیلد فویل الومینیومی جهت حفاظت از انتقال اطالعات

     >  دارای الیه دوم شیلد متراکم از جنس مس جهت جلوگیری از نویز پذیری 

     >  استفاده از مس خالص در مغزی سیم ها جهت افزایش راندمان شارژ

     >  سوکت تقویت شده در دو سر کابل، جهت افزایش مقاومت مکانیکی والکترومغناطیسی

     >  روکش از جنس پالتین یا طال جهت کاهش احتمال آسیب دیدن گوشی

       >  مناسب شارژ و انتقال دیتا، بدون نگرانی از نویز های محیطی

Quick Charge و Fast Charge پشتیبانی از استاندارد های شارژ  <       

       >  حداکثر جریان عبوری تا 2.4 آمپر

     >  طول کابل : 100 سانتی متر          قطر کابل : 3.5 میلی متر

     >  12 ماه گارانتی تعویض



کابل USB Type A / MicroUSB هادرون  

  Fast  Charge) جهت شارژ سریع ،HTC–A–U01 مدل Hadron کابل شارژ و انتقال دیتا
و Quick Charge) و ارتباط دستگاه ها دارای درگاه Micro USB به ادوات مجهز به درگاه 
USB - A مناسب می باشد. این کابل با طول 100 سانتی متر و جنس پلیمر TPE در دو 

رنگ سفید و مشکی عرضه شده  و مقاومتی مثال زدنی، نسبت به تنش های مکانیکی 
همچون کشیدگی و تنیدگی دارد.

 Super Fine هادی های استفاده شده در این کابل از جنس مس خالص با رشته های
و روکش Tin می باشد که عالوه بر راندمان باالی شارژ ، کمترین میزان خستگی کابل 

در خمیدگی را داشته تا از قطع شدن کابل در استرس های مکانیکی جلوگیری شود.

TPE مقاوم در برابر تنیدگی بدلیل استفاده از روکش  <     

       > دارای یک الیه شیلد فویل الومینیومی جهت حفاظت از انتقال اطالعات

     >  دارای الیه دوم شیلد متراکم از جنس مس جهت جلوگیری از نویز پذیری 

     >  استفاده از مس خالص در مغزی سیم ها جهت افزایش راندمان شارژ

     >  سوکت تقویت شده در دو سر کابل، جهت افزایش مقاومت مکانیکی والکترومغناطیسی

     >  روکش از جنس پالتین یا طال جهت کاهش احتمال آسیب دیدن گوشی

       >  مناسب شارژ و انتقال دیتا، بدون نگرانی از نویز های محیطی

Quick Charge و Fast Charge پشتیبانی از استاندارد های شارژ  <       

     >  کانکتور های دو سر کابل ، ساخته شده با جوش لیزری

       >  حداکثر جریان عبوری تا 2.1 آمپر

     >  طول کابل : 100 سانتی متر          قطر کابل : 3.5 میلی متر

     >  12 ماه گارانتی تعویض



کابل AUX هادرون با روکش نایلونی 

کابل انتقال صدا استریو Hadron مدل HTC–AX1 ، جهت ارتباط صوتی دستگاه های 
دارای جک 3.5 میلی متر به ادوات پخش کننده صدای مجهز به جک 3.5 میلی متر 
پلیمر عرضه شده که  100 سانتی متر و جنس  با طول  کابل  این  باشد.  مناسب می 
مقاومت باالیی نسبت به کشیدگی و تنیدگی دارد و همچنین سطح خارجی کابل با 
روکش بافته شده نایلون 6.6 پوشانده شده که استحکام این کابل را افزایش می دهد.

     >  استحکام باال بدلیل استفاده از روکش بافته شده نایلون 6.6

TPE مقاوم در برابر کشیدگی و تنیدگی بدلیل استفاده از روکش  <     

       >  سازگار با دستگاه های دارای جک 3.5 میلی متر

     >  تهیه شده از مواد اولیه مرغوب 

       >  دارای رنگبندی سفید و مشکی

     >  طول کابل : 100 سانتی متر          قطر کابل : 3 میلی متر

     >  12 ماه گارانتی تعویض


