
2m Dock naar USB Kabel voor Samsung Galaxy Tab

Productcode: USB2SDC2M

De 2 meter lange USB2SDC2M Samsung Galaxy Tab™ Dock naar USB Kabel is voorzien van een 
(30-pins) Samsung mannelijke connector en een (4-pins) USB Type A mannelijke connector, waarmee 
u op eenvoudige wijze uw Samsung Galaxy Tab aan kunt sluiten op een USB-compatibele computer .

Voor een gemakkelijk synchroniseren en opladen kan de kabel worden aangesloten op de USB-poort 
van een computer, zodat u gegevens kunt overzetten of kunt opladen terwijl u werkt, of op een 
USB-adapter voor het eenvoudig opladen vanaf een beschikbaar stopcontact.

De dock naar USB kabel voor de Samsung Galaxy Tab™ wordt geleverd met levenslange garantie en 
is ontworpen voor maximale duurzaamheid – een betrouwbare vervanging voor beschadigde of 
kwijtgeraakte synchronisatiekabels.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

   

Toepassingen

• Reserve/vervangende kabel voor uw Samsung Galaxy Tab™

• Laad uw Samsung Galaxy Tab™ op vanaf een computer of USB-oplader (voor in het stopcontact of 
in de auto)

• Synchroniseer gegevens tussen uw Samsung Galaxy Tab™ en uw pc of laptop



Eigenschappen

• Hoogwaardige Samsung 30-pins dock connector naar USB A connector

• Aluminum-Mylar folie met gevlochten afscherming

• Duurzaam uitgevoerd in PVC

Hardware

Garantiebeleid Lifetime

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 1 - Samsung (30-polige) connector

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Draaddikte 26/28 AWG

Kabellengte 6.6 ft [2 m]

Lengte product 6.6 ft [2 m]

Gewicht product 1.2 oz [33 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 8.9 in [22.5 cm]

Package Width 4.9 in [12.5 cm]

Package Height 0.4 in [10 mm]



Verzendgewicht 
(verpakt)

1.3 oz [38 g]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - 2m Dock naar USB Kabel voor Galaxy Tab

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


