
USB till 5,5 mm strömkabel - cylindrisk kontakt av typ N - 1 m

Produkt ID: USB2TYPEN1M

Trött på att behöva bära på en separat väggladdare för att strömförse eller ladda dina enheter på 5 V, 
som till exempel vissa externa hårddiskar, strömmande mediaspelare och Bluetooth®-högtalare?

Denna 1m USB-strömkabel gör det enklare att strömförse enheter på 5 V DC som har en typ N (yttre 
diameter: 5,5 mm, inre diameter: 2,5 mm) cylindrisk strömkontakt. Du kan strömförse eller ladda 
enheterna genom en ledig USB-port på din bärbara eller stationära dator.

StarTech.coms strömkabel USB2TYPEN1M är professionellt designad och tillverkad av material av hög 
kvalitet och täcks av vår livstidsgaranti.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

   

Användning

• Strömförse din externa hårddisk eller andra enheter med cylindrisk strömkontakt av typ N genom en 
ledig USB-port på datorn

• Ladda dina Bluetooth-högtalare och andra laddningsbara enheter genom en ledig USB-port på 
datorn

Funktioner



• Gjutna kontakter med dragavlastning

• Aluminiummylarfolie med flätat skydd

• Hållbar PVC-konstruktion

Hårdvara

Garantipolicy Lifetime

Kontaktplätering Nickel

Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride

Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med flätning

Kontakt(er)

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

Connector B 1 - Cylindrisk strömkontakt (storlek N, OD: 5,5, ID: 2,5)

Ström

Polaritet på mittpol Positiv

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 Svart

Tråddimension 28 AWG

Kabellängd 3.3 ft [1 m]

Produktlängd 3.3 ft [1.0 m]

Produktbredd 0.6 in [1.5 cm]

Produkthöjd 0.3 in [8.0 mm]

Produktvikt 1.0 oz [27.0 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) 1.2 oz [33.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - 1 m USB till typ N kontakt 5V DC-strömkabel

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


