
USB-A till USB-C-kabel - högervinklad - M/M - 1 m - USB 2.0

Produkt ID: USB2AC1MR

Denna högervinklade USB till USB-C™-kabel är perfekt för att ladda dina mobila enheter i en bil eller 
för att nå din telefon eller surfplatta när den är ansluten till en väggladdare eller bärbar dator.

Kabeln har en högervinklad USB Type-C™-kontakt som låter dig ansluta till portar som är 
svårtillgängliga, vilket är perfekt för laddning av dina bilmonterade mobila enheter. Du kan placera 
kabeln till vänster eller höger om din mobila enhet i antingen porträtt- eller landskapsläge. Även när 
du laddar din mobila enhet kan du använda den för att sms:a, arbeta eller spela utan att kabeln är i 
vägen.

Den vinklade kontakten skyddar dessutom kabeln från att böjas konstigt eller belastas för mycket. 
Den har en naturligare passform vid anslutningspunkten för att förhindra onödig belastning och skada 
på kabeln och enhetsporten.

Byt ut USB till USB-C-kabeln som hörde till din mobila enhet eller behåll den som en reserv vid resor 
så att dina mobila enheter är redo att användas när du är ute och reser.

USB2AC1MR från StarTech.com täcks av en livstidsgaranti för garanterad pålitlighet.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

   

Användning



• Sms:a, arbeta eller spela på din USB-C-telefon eller -surfplatta samtidigt som den laddas utan att 
sladden är i vägen

• Ladda och synka dina mobila digitala USB C-enheter med din dator

• Ladda dina USB-C-enheter med en väggladdare, billaddare eller powerbank

Funktioner

• Högervinklad USB-C-kontakt som kan anslutas till din enhet även i svåråtkomliga områden

• Garanterad pålitlighet med vår livstidsgaranti

Hårdvara

Garantipolicy Lifetime

Kontaktplätering Nickel

Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride

Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med flätning

Prestanda

Typ och hastighet USB 2.0 - 480 Mbit/s

Kontakt(er)

Connector A 1 - USB 2.0 Type-A (4 stift, 480 Mbps)

Connector B 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)

Utseende

Färg Svart

Kontakttyp Rak till högervinklad

Tråddimension 24/30 AWG

Kabellängd 3.3 ft [1 m]

Produktlängd 3.3 ft [1.0 m]

Produktbredd 0.0 ft [0.0 m]

Produkthöjd 0.0 in [0.0 cm]



Produktvikt 0.8 oz [24.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 8.9 in [22.5 cm]

Package Width 4.9 in [12.5 cm]

Package Height 0.4 in [10.0 mm]

Fraktvikt (förpackning) 1.0 oz [28.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - usb-c till usb-a-kabel

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


