
0,8 m Thunderbolt 3 till Thunderbolt 3-kabel - 40 Gbps

Produkt ID: TBLT34MM80CM

Denna Thunderbolt 3 till Thunderbolt 3-kabel gör att du kan leverera video, data och ström till dina 
Thunderbolt 3, USB 3.2 och DisplayPort-enheter.Med sina 0,8 meter ger Thunderbolt-kabeln extra 
flexibilitet och avstånd när den är ansluten till dina enheter.

Helt kompatibel med dina USB 3.2 Gen 2-enheter. Denna kabel kan användas för att ladda och 
synkronisera mobila enheter. Du kan också ansluta och strömförsörja bärbara datorer med USB-C 
såsom din MacBook eller Chromebook samt USB-C-tillbehör som din dockningsstation.

Denna Thunderbolt 3 USB-C-kabel stöder dataöverföringshastigheter på upp till 40 Gbps när den är 
ansluten till en Thunderbolt 3-enhet, vilket möjliggör blixtsnabb prestanda. Vid anslutning till en USB 
3.2-enhet stöder kabeln hastigheter på 20 Gbps.

Kabeln stöder video i dubbel 4K 60 Hz eller full 5K 60 Hz för enastående upplösning, kontrast och 
färgdjup.

Denna Thunderbolt 3 Type-C-kabel levererar upp till 100 W ström för laddning av Thunderbolt 
3-kompatibla bärbara datorer, vilket innebär att du kan låta dina enheter laddas utan någon extra 
strömkälla.

Brygga flera Thunderbolt 3 USB-C-kapabla bärbara datorer för peer-to-peer 10 GbE-nätverk med 
denna kabel. Den är också perfekt för att dela tillbehör som till exempel skrivare och lagringsenheter.

TBLT34MM80CM täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



    

Användning

• Anslut dina Thunderbolt 3-enheter

• Strömförsörj och ladda Thunderbolt 3-enheter

• Ladda mobila enheter med USB 3.2

• Peer-to-peer-nätverk för olika bärbara datorer med Thunderbolt 3

Funktioner

• Thunderbolt-certifierad kabel med full Thunderbolt 3-prestanda och kompatibilitet

• Upplev otroliga dataöverföringshastigheter på upp till 40 Gbps vid anslutning till Thunderbolt 
3-enheter

• Njut av en fantastisk upplösning genom att ansluta till antingen en 5K-skärm eller två 4K 
UHD-skärmar

• Stöder docka med en enda kabel och strömförsörjer samt laddar din bärbara dator samtidigt

• Skapa peer-to-peer-nätverk enkelt med flera bärbara Thunderbolt 3-datorer

Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

Kontaktplätering Nickel

Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride

Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med flätning

Prestanda

Typ och hastighet Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s

Kontakt(er)

Connector A 1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps)

Connector B 1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps)



Utseende

Färg Svart

Kabellängd 2.6 ft [0.8 m]

Produktlängd 2.6 ft [0.8 m]

Produktbredd 0.5 in [12.3 mm]

Produkthöjd 0.3 in [0.6 cm]

Produktvikt 1.2 oz [35.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 5.0 in [12.7 cm]

Package Width 8.6 in [21.9 cm]

Package Height 0.4 in [10.0 mm]

Fraktvikt (förpackning) 0.1 lb [0.0 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - 0,8 m Thunderbolt 3-kabel

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


