
2m Thunderbolt 3 (20Gbps) USB-C kabel - Thunderbolt, USB, en DisplayPort compatibel

Productcode: TBLT3MM2M

Met deze Thunderbolt™ 3 (20 Gbps) kabel kunt u elke Thunderbolt 3 poort (USB-C™) aansluiten voor 
video en data naar uw Thunderbolt, USB- en DisplayPort-apparaten. Bovendien kunt u met de kabel 
uw apparaten van stroom voorzien, en kunt u tot zes Thunderbolt 3 apparaten aansluiten als 
onderdeel van een daisy-chain-verbinding.

Deze kabel ondersteunt datatransmissiesnelheden tot 20 Gbps, bij aansluiting op een Thunderbolt 3 
apparaat, zodat u foto- en videobestanden kunt overdragen met twee keer de snelheid van een USB 
3.1 Gen 2 (10 Gbps) kabel. Zo kunt u een 4K film in minder dan één minuut overdragen. Aangesloten 
op een USB 3.1 apparaat ondersteunt de kabel datatransmissiesnelheden tot 10 Gbps.

De kabel ondersteunt volledige 4K 60 Hz video en DisplayPort 1.2, en is compatibel met bestaande 
DisplayPort-schermen. Het is perfect voor het aansluiten van uw docking station of laptop op een 
scherm met verbazingwekkende resolutie, contrast en kleurdiepte voor geweldige details.

De Thunderbolt 3-kabel is volledig compatibel met al uw USB 3.1 (5Gbps) apparaten en kan worden 
gebruikt voor opladen en synchroniseren van uw mobiele apparaten. U kunt ook laptops met USB-C, 
zoals uw MacBook of Chromebook™ en randapparaten met USB-C, zoals uw draagbare harde schijf en 
docking station, aansluiten en voeden.

Deze Thunderbolt 3 kabel biedt tot 60 W vermogen voor het opladen van een laptop of als voeding 
van een scherm, en 15 W voor via de bus gevoede apparaten zoals een harde-schijfbehuizing.

De kabel biedt u een eenvoudige manier om meerdere, voor Thunderbolt 3 geschikte laptops te 
overbruggen voor peer-to-peer 10 Gb netwerken. Het is perfect voor het configureren van kleine 
werkgroepen en het delen van randapparaten zoals printers en opslag. U kunt ook twee Thunderbolt 3 
laptops met elkaar verbinden voor pc-migraties.

De TBLT3MM2M wordt gedekt door een 2-jarige garantie.



Certificaties, rapporten en compatibiliteit

    

Toepassingen

• Sluit elk Thunderbolt scherm of data-apparaat aan

• Sluit uw Thunderbolt 3 laptop aan op een docking station, en voed uw laptop tegelijkertijd, met 
dezelfde kabel

• Zet peer-to-peer netwerken op voor meerdere Thunderbolt 3 laptops

• Verbind, laad en synchroniseer uw USB 3.0 of 3.1 apparaten (bijvoorbeeld mobiele apparaten, 
draagbare harde schijven en docking stations) met een voor USB 3.0 of 3.1 geschikte computer, met 
dataoverdrachtsnelheden tot 5 Gbps

Eigenschappen

• Compatibel met Thunderbolt-, USB- en DisplayPort-apparaten

• Ondersteunt 20 Gbps data-throughput

• Thunderbolt gecertificeerd

• Volledige 4K 60 Hz video

• Docken met één kabel en gelijktijdige voeding van uw laptop

• Sluit tot 6 apparaten aan via een daisy chain

Hardware

Garantiebeleid 2 Years

Connectormateriaal Nikkel

Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride

Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk

Prestaties

Type en snelheid Thunderbolt 3 - 20 Gbit/s



Connector(en)

Connector A 1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (20Gbps)

Connector B 1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (20Gbps)

Voeding

Power Delivery 100W

Uitgangsstroom 5 A

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur 0 - 50° C

Opslagtemperatuur -20 - 85° C

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Kabellengte 6.6 ft [2 m]

Lengte product 6.6 ft [2.0 m]

Breedte product 0.5 in [1.2 cm]

Hoogte product 0.3 in [6.5 mm]

Gewicht product 3.0 oz [85.0 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 8.9 in [22.5 cm]

Package Width 4.9 in [12.5 cm]

Package Height 0.7 in [1.7 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

3.2 oz [90.0 g]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - 2m Thunderbolt™ 3 (20 Gbps) USB-C kabel



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


