
Micro USB 3.0 kabel - A naar Micro-B - M/M - 2 m

StarTech ID: USB3AUB2MB

Deze USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps) kabel, ook bekend als een USB 3.0 kabel, is vervaardigd volgens nauwkeurige
specificaties en is volledig getest voor gegarandeerd maximale prestaties. Het is een betrouwbare en voordelige
oplossing voor het aansluiten van uw Micro-USB 3.0 apparaten.

Met 2 meter lost deze langere USB-kabel de afstandsbeperkingen van gebruikelijke kabels op en biedt u de
mogelijkheid uw bureau en uw kantoor volgens uw behoeften in te richten, omdat u uw Micro-USB apparaten
verder van uw pc of laptop kunt neerzetten. En als u de kabel gebruikt als een oplaadkabel voor uw mobiele
apparaten, kunt u verbonden blijven, zelfs als u aantekeningen maakt in een vergaderruimte, e-mails controleert
in een hotelkamer of leest in een café.

De USB3AUB2MB wordt gedekt door de levenslange garantie van StarTech.com, voor gegarandeerde
betrouwbaarheid.

Applications

Sluit Micro-USB 3.0 apparaten, zoals externe schijven, kaartlezers of video-opnameapparaten, aan op
uw voor USB 3.0 geschikte desktop of laptop
Voor het opladen en synchroniseren van uw mobiele digitale apparaten met micro-USB 3.0 B
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Features

Plaats uw USB 3.0 apparaten op de gewenste plek in uw werkomgeving
Blijf verbonden en laad tegelijkertijd uw mobiele apparaten op
Gegarandeerde betrouwbaarheid met levenslange garantie

Technical Specifications

Warranty Lifetime
Connectormateriaal Nikkel
Kabelafscherming Aluminum-Mylar folie met vlechtwerk
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Type en snelheid USB 3.0 - 5 Gbit/s
Connector A 1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Mannelijk
Connector B 1 - USB 3.0 Micro-B (10-polig; SuperSpeed) Mannelijk
Draaddikte 24/28 AWG
Gewicht product 3.2 oz [90 g]
Kabellengte 6.6 ft [2 m]
Kleur Zwart
Lengte product 6.6 ft [2 m]
Stijl connector Recht
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 3.2 oz [90 g]
Meegeleverd 1 - Micro USB 3.0 kabel - M/M - 2 m

Certifications, Reports and Compatibility
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