
1 m USB 2.0 till USB-C-kabel -&nbsp;vit

Produkt ID: RUSB2AC1MW

Denna USB-C-kabel klarar av den dagliga påfrestningen av att ladda och synkronisera dina mobila 
enheter. Den robusta kabeln är kompatibel med dina Thunderbolt 3 portar och är ett måste för både 
affärs- och konsumenttillämpningar.

Den slitstarka USB-C-kabeln är förstärkt med aramidfiber som skyddar den från påfrestningen av att 
ständigt böjas och vridas. Detta gör att kabeln kan böjas utan att översträckas eller skada kabelns 
kärna. <ol>

• Aramidfiber tillför styrka och hållbarhet till kabeln

• Isolerade ledare minskar friktionen och ger större flexibilitet

• EMI (elektromagnetisk interferens) skydd med aluminium-mylarfolie med flätad skärmning

• TPE-kabelhölje (termoplastisk elastomer) är mjukare och flexiblare än en vanlig PVC-kabel</ol>

USB A till USB-C-kabeln är konstruerad för att förhindra att kontakten separeras från höljet. Den extra 
långa avlastningsformen har testats för att klara över 10 000 böjcykler vid 180° vinkel.

<ol>

• USB Type C anslutningen erbjuder en utgång med 3 A strömsättning för att ladda dina USB-C 
kompatibla enheter

• Metallhöljet skyddar kretskortet från EMI och förstärker anslutningspunkten

• Dragavlastning testad för att tolerera över 10 000 böjcykler vid 180° vinkel </ol>

Den hållbara kabeln stöder alla USB 2.0-specifikationer som ger en pålitlig anslutning för alla dina 
USB-C-enheter. Det ger också upp till 60 W ström för att ladda dina enheter utan att behöva 



ytterligare strömsättning.

RUSB2CC1MW backas upp av en livstidsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

   

Användning

• Ladda och synka dina mobila USB Type C-enheter

Funktioner

• HÅLLBAR: USB A till USB C-laddkabel förstärkt med aramidfiber för ökad dragstyrka som är fem 
gånger starkare än stål. Testad för att klara 10 000+ böjcykler i 180&deg vinkel och 5 000+ införingar

• Den slitstarka USB-C-kabeln är förstärkt med kevlar®-aramidfiber för ökad draghållfasthet som är 
5x starkare än stål

• Utökad dragavlastning testad för att tolerera över 10 000 böjcykler vid 180° vinkel

• Med ett mjukt TPE-hölje tillhandahåller den flexibla anslutningar med denna 1-meters USB till 
USB-dataöverföringskabel

• Denna kraftiga USB 2.0 till USB-C-kabel är skyddad mot EMI och har ett metallskydd som skyddar 
kretskortet.

Hårdvara

Garantipolicy Lifetime

Kontaktplätering Nickel

Kabelmanteltyp TPE - Thermoplastic Elastomers

Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med flätning

Prestanda

Typ och hastighet USB 2.0 - 480 Mbit/s

Kontakt(er)



Connector A 1 - USB 2.0 Type-A (4 stift, 480 Mbps)

Connector B 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)

Utseende

Färg Vit

Kontakttyp Rak

Tråddimension 22/32 AWG

Kabellängd 3.3 ft [1 m]

Produktlängd 39.4 in [100.0 cm]

Produktbredd 0.6 in [1.4 cm]

Produkthöjd 0.3 in [7 mm]

Produktvikt 0.9 oz [25 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 8.7 in [22 cm]

Package Width 4.9 in [12.5 cm]

Package Height 0.0 in [0.1 mm]

Fraktvikt (förpackning) 1.1 oz [30 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - USB-A till USB-C-kabel

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.


