0,5 m dockningskontakt till USB-kabel för ASUS Transformer Pad och Eee Pad
Transformer/Slider
Produkt ID: USB2ASDC50CM

USB2ASDC50CM USB-kabel för ASUS Transformer ger korta anslutningar till din PC eller Mac® eller till
din bärbara dator för överföring av data och laddning av din ASUS Eee Pad Transformer (TF101,
Prime, m.m.), ASUS Transformer Pad (Infinity, m.m.) eller ASUS Eee Pad Slider.
Den korta kabeln på 0,5 m reducerar sladdhärvor och är en bärbar lösning som är perfekt att ta med
sig som tillbehör till en surfplatta.
Denna mångsidiga kabel för ASUS-surfplattor kan anslutas till en USB-port på en dator för
dataöverföringar samtidigt som du arbetar. Eller så kan du ansluta kabeln till USB-strömadaptern som
följde med din ASUS Pad för enkel laddning från ett ledigt eluttag (vägg).
USB-kabeln för ASUS Transformer täcks av livstidsgaranti, är designad och tillverkad för maximal
hållbarhet och är därför en pålitlig ersättare för skadade eller borttappade data/laddningskablar.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning
• Överför data mellan din ASUS Transformer eller Slider och din PC, Mac® eller bärbara dator
• Ladda din surfplatta med USB-väggladdaren som följde med din ASUS Pad vid köptillfället
• Reserv-/ersättningskabel för din ASUS Eee Pad Transformer/Slider och ASUS Pad Transformer

Funktioner
• 1x USB-A hankontakt
• 1 x ASUS (40-stifts) dockkontakt
• Ger en kabellängd på 0,5 m
• Aluminiummylarfolie med flätat skydd

Hårdvara
Garantipolicy

Lifetime

Kontaktplätering

Nickel

Kabelmanteltyp

PVC - Polyvinyl Chloride

Kabelskärmning

Aluminiummylarfolie med flätning

Connector A

USB Type-A (4-stifts) USB 2.0

Connector B

ASUS-kontakt (40-stifts)

Färg

Svart

Kontakttyp

Rak

Tråddimension

24/30 AWG

Kabellängd

19.7 in [50 cm]

Produktlängd

19.7 in [50 cm]

Produktvikt

0.5 oz [13 g]

Förpackningsantal

1

Package Length

8.9 in [22.5 cm]

Package Width

4.9 in [12.5 cm]

Package Height

0.4 in [9 mm]

Kontakt(er)

Utseende

Förpackning

Fraktvikt
(förpackning)

0.6 oz [18 g]

Ingår i paketet

0,5 m USB till Asus-dockningskontakt

Vad det är i
lådan

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

