
USB-C-kabel med Power Delivery (5 A) - M/M - 4 m - USB 2.0 - USB-IF-certifierad

Produkt ID: USB2C5C4M

Med denna USB-C™-kabel med USB Power Delivery kan du strömförse USB Type-C™-enheter från din 
bärbara USB-C-dator eller ladda USB-C-datorn från en USB-C-väggladdare.

Med upp till 5 A (100 W) kan du använda denna USB Typ-C-kabel till att strömförse och ladda en 
bärbar USB-C-dator, som till exempel din Apple MacBook eller ChromeBook Pixel™, med hjälp av en 
USB-C-väggladdare, billaddare eller powerbank. Eller så kan du strömförse din bärbara dator från en 
USB-C-dockningsstation.

Med strömmen på 5 A kan du ladda dina mobila enheter snabbare än med en vanlig USB-C 2.0-kabel. 
Kabeln är perfekt för människor i rörelse - minska dina laddningstider och se till att dina mobila 
enheter är redo när du behöver dem, när du är i farten.

Denna icke-standard kabel på 4 meter ger dig den extra längd du behöver för att övervinna 
avståndsbegränsningar och hålla dig uppkopplad. Du kan ladda och synka dina mobila USB-C-enheter 
i stort sett överallt. Till och med medan du gör anteckningar i mötesrummet, läser e-post på 
hotellrummet eller läser på ett café kommer det att vara mycket lättare för anslutningen till din mobila 
enhet att nå vägguttaget eller din dator.

Kabeln har genomgått stränga tester för produktöverensstämmelse och är certifierad med USB-IF 
(USB Implementers Forum) för att uppfylla alla USB 2.0-specifikationer. Detta inkluderar alla miljö-, 
elektronik- och mekanikstandarder, vilket garanterar en pålitlig kabel av högsta kvalitet för alla dina 
USB-C-enheter.

USB2C5C4M från StarTech.com täcks av en 2-årsgaranti för garanterad tillförlitlighet.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



   

Användning

• Strömförse din bärbara USB-C-dator från en USB Type-C-väggladdare, billaddare eller powerbank

• Ladda din bärbara USB Type-C-dator från en dockningsstation

• Snabbladda dina mobila USB-C-enheter från din bärbara USB-C-dator eller väggladdare

• Synka dina mobila USB-C-enheter med din USB-C-dator

Funktioner

• USB-IF certifierad

• Ger upp till 5 A för snabbladdning av dina mobila enheter eller för att strömförse din bärbara 
USB-C-dator

• Ger en kabellängd på 4 meter

• Thunderbolt™ 3 port-kompatibel

• Garanterad pålitlighet med vår 2-årsgaranti

• Observera att den här USB 2.0-kabeln inte stöder video. För anslutning eller förlängning av 
USB-C-skärmar rekommenderar vi våra USB-C 3.0-kablar (t.ex. USB315CCV2M)

Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

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 Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)



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

Ström

Power Delivery 100W

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%-80% RH (icke-kondenserande)

Utseende

Färg Svart

Kontakttyp Rak

Tråddimension 24/26 AWG

Kabellängd 13.1 ft [4 m]

Produktlängd 13.1 ft [4.0 m]

Produktbredd 0.2 in [6.0 mm]

Produkthöjd 0.2 in [4.0 mm]

Produktvikt 7.7 oz [219.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 8.7 in [22.0 cm]

Package Width 7.9 in [20.0 cm]

Package Height 1.1 in [2.8 cm]

Fraktvikt (förpackning) 8.1 oz [229.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - usb-c-kablar



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


