1 m witte Thunderbolt-kabel - M/M
Productcode: TBOLTMM1MW

Deze 1 m witte Thunderbolt™-kabel biedt een betrouwbare, hoogwaardige oplossing om de snelheid
en het vermogen van de Thunderbolt-technologie optimaal te benutten, waarbij zowel data als video
in één krachtige kabel wordt gecombineerd.
De TBOLTMM1MW ondersteunt Thunderbolt 1 (10 Gbps) en Thunderbolt 2 (20 Gbps) apparaten en kan
compatibele apparaten met elkaar verbinden als onderdeel van een daisy chain-aansluiting. Bovendien
levert deze Thunderbolt-kabel met de bi-directionele datatransmissie en voedingsondersteuning (voor
apparaten met busvoeding) de prestatie die nodig is voor optimale aansluitingen.
Prachtig ontworpen en uitsluitend gemaakt van materialen van topkwaliteit wordt deze krachtige kabel
gedekt door de 2-jarige garantie van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen
• Sluit een voor Thunderbolt geschikte externe-schijfbehuizing of RAID array aan
• Sluit twee voor Thunderbolt geschikte Mac®-computers aan, voor de bestandsoverdracht in Target
Disk Mode
• Sluit een met Thunderbolt uitgeruste MacBook Pro® aan op een iMac®, om de iMac te gebruiken als
beeldscherm voor de MacBook Pro

Eigenschappen

• Voldoet aan Thunderbolt 1 en Thunderbolt 2 specificaties
• Ondersteunt voeding via de kabel met compatibele Thunderbolt-apparaten
• Ondersteunt native peer-to-peer delen van bestanden indien ondersteund door het
besturingssysteem

Hardware
Garantiebeleid

2 Years

Connectormateriaal

Nikkel

Type kabelmantel

PVC - Polyvinyl Chloride

Kabelafscherming

Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk

Type en snelheid

Thunderbolt 2 - 20 Gbit/s

Connector A

Thunderbolt™ (20-polig)

Connector B

Thunderbolt™ (20-polig)

Power Delivery

10W

Kleur

Wit

Draaddikte

34 AWG

Kabellengte

39.4 in [100 cm]

Lengte product

39.4 in [100.0 cm]

Breedte product

0.4 in [11.0 mm]

Hoogte product

0.3 in [8.0 mm]

Gewicht product

1.4 oz [40.0 g]

Prestaties

Connector(en)

Voeding

Fysieke
eigenschappen

Verpakkingsinform

atie
Verpakkingsaantal

1

Package Length

10.0 in [25.5 cm]

Package Width

4.9 in [12.5 cm]

Package Height

0.6 in [14.0 mm]

Verzendgewicht
(verpakt)

1.6 oz [45.0 g]

Meegeleverd

1 m witte Thunderbolt-kabel - M/M

Wat wordt er
meegeleverd

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

