
1,8 m Mini USB-kabel - A till Mini B

Produkt ID: USB2HABM6

Denna USB 2.0-kabel är en ersättare av hög kvalitet för kabeln som tillhör din mobila Mini USB-enhet. 
Eller så kan du behålla den som en extrakabel vid resor.

Kabeln är perfekt för att ansluta enheter som till exempel din smarttelefon, GPS, digitalkamera eller 
bärbara hårddisk till din PC eller Mac för vardagliga ändamål som till exempel laddning, 
datasynkronisering eller filöverföring.

Kabeln USB2HABM6 på 1,8m täcks av StarTech.coms livstidsgaranti för garanterad tillförlitlighet.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

   

Användning

• En idealisk ersättande USB-kabel för överföring av bilder, videor och MP3-filer från din 
digitalkamera, digitala videokamera, MP3-spelare, PDA och andra bärbara enheter till din bärbara eller 
stationära dator

Funktioner

• Ger dig möjlighet att snabbt ladda ned fler bilder och mp3-filer med dataöverföringshastigheter på 
upp till 480 Mbits/sek.



• Den nya USB Mini B-kabeln uppfyller kraven för USB 2.0 som är 40 gånger snabbare än USB 1.0.

• Passar flera olika kameror, videokameror och bärbara enheter

Hårdvara

Garantipolicy Lifetime

Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride

Prestanda

Typ och hastighet USB 2.0 - 480 Mbit/s

Kontakt(er)

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

Connector B 1 - USB Mini-B (5-stifts)

Miljö

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

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

Luftfuktighet 30%-75% RH

Utseende

Färg Grå

Tråddimension 30 AWG

Kabellängd 6.0 ft [1.8 m]

Produktlängd 6.0 ft [1.8 m]

Produktbredd 0.0 in [0.0 mm]

Produkthöjd 0.0 in [0.0 mm]

Produktvikt 1.2 oz [34.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 8.9 in [22.5 cm]



Package Width 4.9 in [12.5 cm]

Package Height 0.0 in [0.1 mm]

Fraktvikt (förpackning) 1.4 oz [40.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1,8 m Mini USB-kabel - A till Mini B

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


