
USB-C naar parallele printerkabel

Productcode: ICUSBCPLLD25

Met deze USB-C™ naar parallelle printerkabel kunt u uw met USB-C uitgevoerde laptop of 
desktopcomputer op een DB25 printer aansluiten.

Kostenbesparende oplossing

Als voordelige en betrouwbare oplossing bespaart de USB naar DB25 adapter u de kosten van het 
vervangen van een parallelle printer om USB compatibiliteit te behouden. Deze adapter verandert een 
beschikbare USB-C poort van uw laptop of desktopcomputer in een DB25 vrouwelijke parallelle poort, 
zodat u een DB25 printer op uw computer kunt aansluiten alsof de vereiste parallelle port aanwezig 
was.

Eenvoudige installatie en mobiliteit

De printerkabel wordt ondersteund door vele verschillende besturingssystemen inclusief Windows®, 
Linux® en macOS, waardoor hij eenvoudig kan worden geïntegreerd in omgevingen met gemengde 
besturingssystemen. Deze printerkabel ondersteunt plug & play installatie, wat u tijd en problemen 
bespaart.

De printerkabel heeft USB-voeding, zodat u geen externe voedingsadapter nodig hebt.

De ICUSBCPLLD25 wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische 
ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



     

         

     

Toepassingen

• Met de kabel kunt u snel een parallelle poort toevoegen aan uw met USB-C uitgevoerde laptop of 
computer, voor gebruik met printers met DB25 connectors

• Ideale oplossing voor notebooks of desktopcomputers zonder parallelle poort

Eigenschappen

• Sluit uw met USB-C uitgevoerde laptop of desktopcomputer aan op een DB25 printer

• Compatibel met Windows®, Linux® en macOS

• Verander een beschikbare USB-C poort van uw laptop of desktopcomputer in een DB25 vrouwelijke 
parallelle poort

• Gemakkelijke plug-and-play installatie

Hardware

Garantiebeleid 2 Years

Poorten 1

Interface Parallel

Bus type USB-C

Chipsetcode Prolific - PL2305

Prestaties

Maximale 
overdrachtsnelheid

1,5 Mbit/s



Connector(en)

Type connector(en) 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)

1 - DB-25 (25-polig, D-Sub)

Software

Besturingssystemen Windows® 7, 8.1, 10, 11

Windows Server® 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019

macOS 10.11 and 10.15, 11.0, 12.0, 13.0

Linux 2.6.x tot 4.4x <i>Alleen LTS-versies</i>

Speciale 
opmerkingen / 
vereisten

Systeem- en 
kabelvereisten

Een beschikbare USB-C poort

Voeding

Voedingsbron Gevoed via USB

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur 5°C to 40°C (41°F to 140°F)

Opslagtemperatuur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)

Vochtigheid 0 - 80% rel. vochtigheid, niet-condenserend

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Lengte product 6.1 ft [1.8 m]

Breedte product 0.0 in [0.0 mm]

Hoogte product 0.0 in [0.0 mm]

Gewicht product 3.2 oz [92.0 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1



Package Length 8.7 in [22.0 cm]

Package Width 7.9 in [20.0 cm]

Package Height 0.4 in [10.0 mm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

3.8 oz [108.0 g]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - parallelle printer adapterkabel

1 - verkorte handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.


