
91 cm USB 2.0 A naar rechtsgehoekte Mini B kabel - M/M - zwart

Productcode: USB2HABM3RA

De USB2HABM3RA 91 cm USB naar rechtshoekige Mini USB-kabel biedt een hoogwaardige verbinding 
tussen uw Mini USB 2.0 mobiele apparaten (smartphones, GPS, digitale camera's, draagbare harde 
schijven etc.) en uw pc of Mac® -computer, voor alledaagse taken zoals opladen, datasynchronisatie 
of bestandsoverdracht.

Met de rechtshoekige Mini USB-connector hebt u gemakkelijk toegang tot uw Mini USB-apparaten, 
terwijl de kabel niet in de weg zit en de poort niet overmatig wordt belast.

Ontworpen en gemaakt voor maximale duurzaamheid wordt deze hoogwaardige USB naar mini 
USB-kabel gedekt door de levenslange garantie van StarTech.com.

Als alternatief biedt StarTech.com ook een 1 m USB A naar linkshoekige Mini B-kabel 
(USB2HABM3LA), die hetzelfde comfort biedt als deze rechtshoekige kabel, maar waardoor u vanaf de 
andere kant toegang hebt tot uw Mini USB-apparaat.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

   

Toepassingen

• Voor dataoverdracht en voeding, terwijl uw mini USB-apparaat wordt opgeladen, zonder dat de 
kabel in de weg zit



Eigenschappen

• Ondersteunt hoge transmissiesnelheden tot 480 Mbps

• Aluminum-Mylar folie met gevlochten afscherming

• Gegoten connectoren met trekontlasting

Hardware

Garantiebeleid Lifetime

Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride

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 Mini-B (5-polig)

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Opslagtemperatuur -10°C to 30°C (14°F to 86°F)

Vochtigheid 30%-75% RH

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Draaddikte 28 AWG

Kabellengte 3.0 ft [0.9 m]

Lengte product 36.0 in [91.5 cm]

Breedte product 0.5 in [1.3 cm]

Hoogte product 0.2 in [5.0 mm]

Gewicht product 0.9 oz [26.0 g]



Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 8.7 in [22.0 cm]

Package Width 4.9 in [12.5 cm]

Package Height 0.4 in [1.0 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

1.1 oz [30.0 g]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - 91 cm USB 2.0 A naar rechtsgehoekte Mini B kabel - 
M/M - zwart

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


