
15 m USB 2.0 actieve kabel met 4-poorts hub

Productcode: USB2EXT4P15M

De USB2EXT4P15M 15 m lange, actieve USB 2.0 verlengkabel heeft een geïntegreerde 4-poorts hub, 
waarmee u max. 4 USB 2.0 apparaten kunt aansluiten en tegelijkertijd afstands- en 
voedingsproblemen en -beperkingen kunt oplossen.

De actieve USB 2.0 verlengkabel werkt gegarandeerd op afstanden van meer dan de 5 meter die 
standaard USB-kabels bieden. Perfect voor applicaties waarbij u de verbindingsafstand van uw 
USB-randapparaten moet verlengen, waardoor u deze op een afstand van max. 15 meter van uw 
hostcomputer kunt aansluiten.

Bovendien kunt u met deze kabel het aantal op uw computer aangesloten apparaten maximaliseren, 
door max. 4 apparaten via één verbinding aan te sluiten. Voor nog meer gemak wordt bij de kabel een 
2 A voedingsadapter geleverd voor de voeding van uw 4 aangesloten USB-apparaten.

De USB2EXT4P15M kabel ondersteunt de volle USB 2.0 bandbreedte van 480 Mbps, en wordt gedekt 
door de 2-jarige garantie van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

     

 



Toepassingen

• Sluit 4 USB 2.0 apparaten aan op uw computer via één kabel

• Verleng de afstand van USB-randapparatuur verder dan de voor USB 2,0 geldende beperking van 5 
meter

Eigenschappen

• Compatibel met High Speed USB 2.0 en ondersteuning van datatransmissiesnelheden tot 480 Mbps

• Neerwaarts compatibel met USB 1.1/1.0 apparaten

• Inclusief een 2 A externe voedingsadapter

• Overstroomdetectie en -beveiliging voor alle 4 poorten

• Hot-swappable en plug-and-play-compatibel

Hardware

Garantiebeleid 2 Years

Connectormateriaal Nikkel

Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride

Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk

Connector(en)

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

Connector B 4 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)

Voeding

Voedingsbron Inclusief wisselstroomadapter

Ingangsspanning 100 - 240 AC

Ingangsstroom 0.5 A

Uitgangsspanning 5 DC

Uitgangsstroom 2A

Polariteit pin midden Positief



Stekkertype H

Vermogensopname 10

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Draaddikte 24 AWG

Kabellengte 49.2 ft [15 m]

Lengte product 49.2 ft [15.0 m]

Breedte product 2.2 in [5.5 cm]

Hoogte product 1.4 in [3.5 cm]

Gewicht product 1.4 lb [0.6 kg]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 9.3 in [23.7 cm]

Package Width 8.4 in [21.4 cm]

Package Height 2.4 in [6.0 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

2.0 lb [0.9 kg]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - 15 m USB 2.0 actieve kabel met 4-poorts hub

1 - Universele voedingsadapter

1 - Stekkeradapters voor Noord-Amerika, GB, Europa en 
Australië

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.


