
20 m actieve USB 2.0 A-naar-B-kabel - M/M

Productcode: USB2HAB65AC

De 20 m USB2HAB65AC USB-A-naar-B-kabel is voorzien van een actief circuit met busvoeding, 
waardoor het verder dan de maximale afstand van 5 meter van een standaard USB-kabel kan worden 
gebruikt.

De kabel is lang genoeg om uw USB 2.0-randapparaten op een afstand van max. 20 m van uw pc, 
laptop of server aan te sluiten, waardoor u de apparaten op de gewenste plek kunt zetten.

Deze actieve USB 2.0-kabel is vervaardigd van materialen van topkwaliteit, ontworpen voor grote 
duurzaamheid en wordt gedekt door de tweejarige garantie van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

     

Toepassingen

• Sluit een USB type B randapparaat (harde-schijfbehuizing, printer, toetsenbord, muis, modem etc.) 
op een afstand van max. 20 m aan op uw pc, laptop of server – verder dan de maximale afstand van 
een standaard USB 2.0-kabel van 5 meter

Eigenschappen

• 1 USB 'A' mannelijke connector



• 1 USB ‘B’ mannelijke connector

• Volledig afgeschermd voor een foutloze verbinding

• Plug-and-Play, geen drivers nodig

• USB-busvoeding, geen externe voeding vereist

• Aluminum-Mylar folie met gevlochten afscherming

• Compatibel met pc Windows® 8/7/Vista/XP en Mac computersystemen

Hardware

Garantiebeleid 2 Years

Connectormateriaal Nikkel

Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride

Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk

Prestaties

Type en snelheid USB 2.0 - 480 Mbit/s

Connector(en)

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

Connector B 1 - USB B (4-polig)

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Stijl connector Recht

Draaddikte 24 AWG

Kabellengte 65.0 ft [19.8 m]

Lengte product 65.0 ft [19.8 m]

Breedte product 0.5 in [1.2 cm]

Hoogte product 0.3 in [8.0 mm]



Gewicht product 1.8 lb [0.8 kg]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 8.9 in [22.6 cm]

Package Width 8.4 in [21.4 cm]

Package Height 2.3 in [5.9 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

2.1 lb [1.0 kg]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - 20 m actieve USB 2.0 A-naar-B-kabel - M/M

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


