
USB-C till USB-A-kabel - M/M - 0,5 m - USB 2.0

Produkt ID: USB2AC50CM

Denna USB-C™ till USB-A-kabel gör det enkelt att ladda och synka mobila USB Type-C™-enheter med 
hjälp av USB-A-porten på din dator eller en standard USB-A väggladdare, billaddare eller powerbank.

Denna icke-standard kabel på 0,5 meter är perfekt för korta anslutningar för att ladda och synka dina 
bärbara USB Type-C™-enheter från din bärbara dator.

Du kan även använda kabeln till att ladda dina USB-C-enheter från en USB-A-väggladdare, billaddare 
eller powerbank. Den är den idealiska kabeln för pendlare för användning i bilen eller för att slippa 
trassel när du synkar med din bärbara dator.

Byt ut USB-C-laddningskabeln som följde med enheten eller behåll en som en reserv i datorväskan, 
ryggsäcken eller annan väska.

USB2AC50CM från StarTech.com täcks av en livstidsgaranti för garanterad pålitlighet.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

   

Användning

• Ladda och synka dina mobila digitala USB-C-enheter

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



Funktioner

• Kabellängd på 0,5 m för korta anslutningar

• Praktisk, vändbar USB-C-kontakt gör alla anslutningar enkla

• 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)

Miljö

Drifttemperatur 0°C to 35°C (32°F to 95°F)

Förvaringstemperatur -10°C to 80°C (14°F to 176°F)

Luftfuktighet 5%-90% RH (icke-kondenserande)

Utseende

Färg Svart

Kontakttyp Rak

Tråddimension 22/30 AWG

Kabellängd 1.6 ft [0.5 m]

Produktlängd 1.6 ft [0.5 m]



Produktbredd 0.6 in [1.5 cm]

Produkthöjd 0.3 in [0.7 cm]

Produktvikt 0.2 oz [6.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 8.9 in [22.5 cm]

Package Width 4.9 in [12.5 cm]

Package Height 0.0 in [0.1 mm]

Fraktvikt (förpackning) 0.5 oz [14.0 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.


