
USB-C kabel met Power Delivery (3A) - M/M - 2 m - USB 3.0 (5Gbps) - USB-IF 
gecertificeerd

Productcode: USB315CC2M

Met deze USB 3.2 Gen 1 USB-C™ kabel u uw USB Type-C™ apparaten aansluiten voor het 
synchroniseren, opladen en voeden van uw apparaten. USB 3.2 Gen 1 is ook bekend als USB 3.2 Gen 
2 Gen 1.

De kabel is ook compatibel met Thunderbolt™ 3 poorten, zodat u uw USB-C mobiele apparaten kunt 
opladen en synchroniseren met uw Thunderbolt 3 laptop.

Met een uitgangsvermogen tot 3 A (60 W) kan deze USB Type-C kabel worden gebruikt voor de 
voeding van uw USB Type-C harde schijf vanaf de USB-C poort van uw laptop.

U kunt ook een USB-C laptop voeden, zoals uw Apple MacBook of Chromebook Pixel™. Sluit de kabel 
gewoon aan op uw USB-C laptop en op een USB-C wandlader.

Met een vermogen van 3A kunt u uw mobiele apparaten sneller opladen dan met een normale USB-C 
3.2 Gen 1 kabel.

De 2 meter lange kabel geeft u de extra lengte die u nodig hebt om afstandsbeperkingen op te lossen 
en verbonden te blijven. U kunt uw USB-C apparaten opladen en synchroniseren, in bijna elke 
omgeving. Zelfs wanneer u aantekeningen maakt in een vergaderruimte, e-mails controleert in een 
hotelkamer of leest in een café kan uw mobiele apparaat gemakklijk worden aangesloten op uw 
computer of wandlader.

De kabel ondersteunt volledige 4K 60 Hz video en DisplayPort 1.2, en is compatibel met bestaande 
DisplayPort-schermen. Hij is ideaal voor het aansluiten van uw docking station of laptop op een 
scherm met verbazingwekkende resolutie, contrast en kleurdiepte voor geweldige details.

De kabel heeft strenge compliance-tests ondergaan en is gecertificeerd volgens USB-IF (USB 
Implementers Forum) om aan alle USB 3.2 Gen 1 specificaties te voldoen. Daartoe behoren alle 



milieu-, elektrische en mechanische normen, waardoor u beschikt over een betrouwbare, 
hoogwaardige kabel voor al uw USB-C apparaten.

De USB315CC2M wordt gedekt door een 2-jarige garantie voor gegarandeerde betrouwbaarheid.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

   

Toepassingen

• Voed uw USB-C harde schijf vanaf uw USB-C laptop

• Voed uw USB-C laptop vanaf een USB Type-C wandlader

• Laad uw mobiele USB-C apparaten vanaf uw USB-C laptop of wandlader

• Synchroniseer uw mobiele USB-C apparaten vanaf uw USB-C computer

Eigenschappen

• USB-IF gecertificeerd

• Biedt tot 3 A uitgangsvermogen voor het snel opladen van uw mobiele apparaten of het voeden van 
uw USB-C randapparaten of laptop

• Ondersteunt datatransmissiesnelheden tot 5 Gbps

• Compatibel met Thunderbolt 3 poorten

• Gegarandeerde betrouwbaarheid dankzij onze 2-jarige garantie

Hardware

Garantiebeleid 2 Years

Connectormateriaal Nikkel

Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride

Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk



Prestaties

Maximale digitale 
resoluties

4K @ 60Hz

Type en snelheid USB 3.0 - 5 Gbit/s

Connector(en)

Connector A 1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 1, 5Gbps)

Connector B 1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 1, 5Gbps)

Voeding

Power Delivery 60W

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur 0°C to 35°C (32°F to 95°F)

Opslagtemperatuur -10°C to 80°C (14°F to 176°F)

Vochtigheid 5%-90% RV (geen condensatie)

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Stijl connector Recht

Draaddikte 26 AWG (0.404 mm)

Kabellengte 6.6 ft [2 m]

Lengte product 6.6 ft [2.0 m]

Breedte product 0.5 in [1.2 cm]

Hoogte product 0.3 in [6.4 mm]

Gewicht product 3.1 oz [89.0 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 8.7 in [22.0 cm]

Package Width 7.9 in [20.0 cm]



Package Height 0.0 in [0.1 mm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

3.4 oz [97.0 g]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - usb-c kabel

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


