
USB OTG-kabel - Micro USB till Mini USB - M/M - 20 cm

Produkt ID: UMUSBOTG8IN

Nu kan du ladda ned konfidentiell information från din smarttelefon eller surfplatta till en extern enhet 
utan att behöva använda en Wi-Fi™- eller mobil dataanslutning. Denna  USB OTG-kabel på 20 cm är 
den perfekta lösningen för att säkerhetskopiera din viktiga forskning och annan data som samlats in 
när du är utanför kontoret.

Kabeln gör om Micro USB-porten på din mobila enhet till en USB OTG-värdport så att du kan ansluta 
en Mini USB-hårddisk eller annan Mini USB-enhet, som till exempel en handkontroll, direkt till din 
telefon eller surfplatta.

OTG-kabeln har en kompakt design som passar perfekt som tillbehör till surfplattan.

UMUSBOTG8IN täcks av StarTech.coms livstidsgaranti för garanterad tillförlitlighet.

Obs.: Denna adapter fungerar endast med enheter som stöder USB OTG. Konsultera din 
dokumentation och/eller kontakta din serviceleverantör för att säkerställa att din enhet stöder USB 
OTG-funktionalitet.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

   

Användning

• Anslut en extern Mini USB-hårddisk eller annan Mini USB-enhet, som till exempel en handkontroll, 



direkt till din mobila Micro USB-enhet

• Ladda ned konfidentiell information från din mobila enhet direkt till din externa hårddisk

• Säkerhetskopiera forskning och fältdata till din externa hårddisk

Funktioner

• Stöd för USB OTG-kompatibla enheter (på-språng)

• Bärbar design som passar perfekt som tillbehör till surfplattan

• Garanterad tillförlitlighet med en livstidsgaranti

Hårdvara

Garantipolicy Lifetime

Kontaktplätering Nickel

Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride

Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med flätning

Kontakt(er)

Connector A 1 - USB Micro-B (5-stifts)

Connector B 1 - USB Mini-B (5-stifts)

Utseende

Färg Svart

Kontakttyp Rak

Tråddimension 28 AWG

Kabellängd 8.0 in [203.2 mm]

Produktlängd 8.0 in [20.3 cm]

Produktbredd 0.4 in [1.0 cm]

Produkthöjd 0.2 in [6.1 mm]

Produktvikt 0.4 oz [12.0 g]



Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 8.8 in [22.3 cm]

Package Width 4.8 in [12.3 cm]

Package Height 0.4 in [1.0 cm]

Fraktvikt (förpackning) 0.5 oz [13.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - 20 cm Micro-USB till Mini-USB OTG-kabel - M/M

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


