
0.5m vit Thunderbolt-kabel - M/M

Produkt ID: TBOLTMM50CMW

Denna 0,5 m vita Thunderbolt™-kabel är en pålitlig lösning av hög kvalitet som utnyttjar snabbheten 
och styrkan i Thunderbolt-tekniken och kombinerar data och audio i en enda högpresterande kabel.

TBOLTMM50CMW stöder både Thunderbolt 1- (10 Gbps) och Thunderbolt 2- (20 Gbps) enheter. Denna 
kabel har dessutom dubbelriktad dataöverföring och stöd för strömöverföring (för bussdrivna enheter) 
och ger prestandan som behövs för optimala anslutningar.

Denna kortare Thunderbolt-kabel är perfekt för korta enhetsanslutningar och är en bärbar lösning som 
är perfekt för att ta med sig som tillbehör för en bärbar dator.

Denna högpresterande kabel är professionellt utformad och tillverkad av material av högsta kvalitet 
och täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

      

Användning

• Ansluter ett Thunderbolt-utrustad externt kabinett eller RAID-array

• Anslut två Thunderbolt-kompatibla Mac®-datorer för filöverföring i Target Disk Mode

• Anslut en Thunderbolt-kompatibel MacBook Pro® till en iMac® och använd iMac-datorn som skärm 



för MacBook Pro

Funktioner

• Kompatibel med specifikationerna för Thunderbolt 1 och Thunderbolt 2

• Med stöd för ström-över-kabel (PoC) för Thunderbolt-enheter

• Stöder native peer to peer fildelning om det stöds av operativsystemet

Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

Kontaktplätering Nickel

Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride

Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med flätning

Prestanda

Typ och hastighet Thunderbolt 2 - 20 Gbit/s

Kontakt(er)

Connector A 1 - Thunderbolt™ (20-stifts)

Connector B 1 - Thunderbolt™ (20-stifts)

Ström

Power Delivery 10W

Utseende

Färg Vit

Tråddimension 34 AWG

Kabellängd 1.6 ft [0.5 m]

Produktlängd 1.6 ft [0.5 m]

Produktbredd 0.4 in [11.0 mm]

Produkthöjd 0.3 in [0.8 cm]

Produktvikt 0.8 oz [24.0 g]



Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 6.9 in [17.6 cm]

Package Width 4.7 in [12.0 cm]

Package Height 0.5 in [12.0 mm]

Fraktvikt (förpackning) 1.1 oz [32.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - 50 cm vit Thunderbolt-kabel - M/M

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


