
Slanke Micro USB 3.0 (5Gbps) kabel haaks naar links 1m

Productcode: USB3AU1MLS

Met deze slanke, stevige USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) kabel, beter bekend als een USB 3.2 Gen 1 kabel, 
kunt u Micro-USB apparaten op uw bureau plaatsen zonder dat de kabel in de weg zit. Deze kabel is 
dunner en flexibeler dan standaardkabels en heeft een linkshoekige Micro-USB connector, waardoor 
vreemde bochten bij de aansluitpoort worden voorkomen.

Nu kunt u uw bureau organiseren zoals dat het best voor u werkt, zonder zich zorgen te moeten 
maken of de kabel vreemd buigt of te sterk wordt belast. Deze duurzame, lichtgewicht kabel is 
ongeveer half zo dik als een normale USB 3.2 Gen 1-kabel wat u de flexibiliteit en vrijheid geeft om 
uw apparaten neer te zetten waar u dat wilt, en zonder kabelwarboel.

Deze veelzijdige kabel heeft een linkshoekige connector, die een natuurlijke vorm heeft voor het 
aansluitpunt van uw apparaat, waardoor onnodige belasting en beschadiging van de poort worden 
vermeden.

Vervang de kabel die bij uw micro USB-apparaat werd geleverd of bewaar hem als een reservekabel 
als u op reis bent.

Deze kabel is niet alleen ideaal voor het aansluiten van uw desktopapparaten, maar ook de perfecte 
oplossing voor het opladen en synchroniseren van uw USB 3.2 Gen 1 Micro B smartphones en tablets.

De kabel heeft een dunne, maar robuuste connector, zodat u uw telefoon of tablet kunt aansluiten 
zonder de beschermhoes te verwijderen. Bovendien kunt u dankzij de linkshoekige Micro-USB 
connector sms'en, werken of games spelen op uw mobiele apparaat, zelfs tijdens het opladen, zonder 
dat de kabel in de weg zit.

De USB3AU1MLS 1 meter lange kabel wordt gedekt door de levenslange garantie van StarTech.com, 
voor gegarandeerde betrouwbaarheid.



Certificaties, rapporten en compatibiliteit

   

Toepassingen

• Sluit uw Micro-USB 3.0 apparaten (mobiele harde schijf, kaartlezer, video-opnameapparaat, 
harde-schijfbehuizing enz.) aan op een USB 3.0 pc of laptop

• Voor het opladen en synchroniseren van uw mobiele digitale apparaten met micro-USB 3.0 B

Eigenschappen

• Plaats uw USB 3.2 Gen1 apparaten op de gewenste plek in uw werkomgeving

• Sluit uw apparaat aan, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen en in krappe plekken

• Opladen en synchroniseren van uw mobiele apparaten zonder de beschermhoes te verwijderen

Hardware

Garantiebeleid Lifetime

Connectormateriaal Nikkel

Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride

Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk

Prestaties

Type en snelheid USB 3.0 - 5 Gbit/s

Connector(en)

Connector A 1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)

Connector B 1 - USB 3.0 Micro-B (10-polig, SuperSpeed)

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Stijl connector Recht naar haaks links



Draaddikte 26/32 AWG

Kabellengte 3.3 ft [1 m]

Lengte product 3.3 ft [1.0 m]

Breedte product 0.8 in [2.0 cm]

Hoogte product 0.2 in [6.0 mm]

Gewicht product 1.7 oz [48.0 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 8.9 in [22.5 cm]

Package Width 4.9 in [12.5 cm]

Package Height 0.8 in [2.0 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

2.3 oz [65.0 g]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - 1 m linkshoekige slanke Micro-USB 3.0 kabel

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


