
Smal Micro USB 3.0 (5Gbps)-kabel - vänstervinklad Micro USB - 2 m

Produkt ID: USB3AU2MLS

Denna smala och stabila USB 3.2 Gen 1-kabel (5 Gbps), mer känd som en USB 3.0-kabel, låter dig 
placera Micro USB-enheter på skrivbordet utan att kabeln är i vägen. Den är tunnare och flexiblare än 
standardkablar och har en vänstervinklad Micro USB-kontakt som förhindrar krångliga böjningar till 
anslutningsporten.

Nu kan du ordna ditt skrivbord som det passar dig bäst, utan att behöva oroa dig för att kabeln böjs 
konstigt eller belastas för mycket. Denna tåliga och lätta kabel är ungefär hälften så tjock som en 
vanlig USB 3.2 Gen 1-kabel, vilket ger dig flexibiliteten och friheten att placera dina enheter utifrån 
dina behov, med minimalt trassel.

Denna mångsidiga kabel har en vänstervinklad kontakt som ger en naturligare anslutning för att 
förhindra onödig belastning och skador på porten.

Ladda dina USB 3.2 Gen 1 Micro B-utrustade telefoner och surfplattor med full laddningskraft, utan att 
det tar längre tid ens på ett avstånd på 2 meter bort från laddaren.

Den långa kabeln övervinner avståndsbegränsningar och låter dig vara uppkopplad till och med medan 
du för anteckningar i styrelserummet, läser e-post på hotellrummet eller läser på ett café.

Kabeln har en tunn men ändå tålig kontaktgjutning så att du kan ansluta till din telefon eller surfplatta 
utan att ta bort skyddsfodralet. Dessutom låter kabelns vänstervinklade Micro USB-kontakt dig sms:a, 
arbeta eller spela på din mobila enhet även när den laddas, utan att kabeln är i vägen.

USB3AU2MLS på 2 meter täcks av StarTech.coms livstidsgaranti för garanterad tillförlitlighet.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



   

Användning

• Anslut Micro USB 3.0-enheter (bärbar hårddisk, kortläsare, videoinspelningsenhet, hårddiskkabinett, 
m.m.) till en USB 3.0-kompatibel PC eller bärbar dator

• Ladda och synkronisera dina USB 3.0 Micro B-utrustade mobila digitala enheter

Funktioner

• Placera dina USB 3.2 Gen1-enheter var du vill på arbetsytan

• Anslut till din enhet även i svåråtkomliga och trånga utrymmen

• Ladda och synka dina mobila enheter utan att ta bort skyddsfodralet

Hårdvara

Garantipolicy Lifetime

Kontaktplätering Nickel

Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride

Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med flätning

Prestanda

Typ och hastighet USB 3.0 - 5 Gbit/s

Kontakt(er)

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

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

Utseende

Färg Svart

Kontakttyp Rak till vänstervinklad

Tråddimension 26/32 AWG



Kabellängd 6.6 ft [2 m]

Produktlängd 6.6 ft [2 m]

Produktvikt 0.0 oz [0.1 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 8.9 in [22.5 cm]

Package Width 4.9 in [12.5 cm]

Package Height 0.8 in [20 mm]

Fraktvikt (förpackning) 3.7 oz [106 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - 2 m vänstervinklad smal Micro USB 3.0-kabel

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


