
Dunne micro USB 3.0 (5Gbps)-kabel - 0,5 m

Productcode: USB3AUB50CMS

Trekt uw normale USB 3.2 Gen 1-kabel aan uw externe harde schijf waardoor deze steeds op uw 
bureau verschuift? Bent u genoodzaakt om uw bureau zodanig in te delen dat uw kabel de vrije ruimte 
krijgt?

De USB3AUB50CMS beschikt over een dunne USB-draadconstructie waarmee het eenvoudiger wordt 
om uw USB 3.2 Gen 1-apparaten te installeren en u in staat stelt ze naar wens in uw werkruimte te 
leggen. Bovendien is de dunne micro-USB-connectorbehuizing ook een geweldige kabel voor mobiele 
USB 3.2 Gen 1-apparaten - u kunt de behuizing op uw apparaat aansluiten zonder dat u het apparaat 
iedere keer voor opladen en synchroniseren uit de hoes hoeft te halen.

Organiseer uw bureau en kantoor zoals u dat wilt. Deze duurzame, lichtgewicht kabel is ongeveer half 
zo dik als een normale USB 3.2 Gen 1-kabel wat u de vrijheid geeft om uw apparaten naar wens neer 
te zetten en zonder rommel. De flexibele, dunne kabel voorkomt ook trek aan de aansluiting en 
schade aan de USB 3.2 Gen 1-poort van uw apparaat.

Bovendien is deze korte (0,5 m) kabel een uitstekende oplossing voor dichtbijzijnde apparaten en 
mobiele applicaties (bijv. aansluiten van een mobiele harde schijf op uw laptop).

Laad uw mobiele apparaat op in uw auto of synchroniseer deze met uw laptop.

Deze kabel is niet alleen ideaal om verbinding te maken met uw kantoortoepassingen, maar ook de 
perfecte oplossing voor het opladen en synchroniseren van uw USB 3.2 Gen 1 Micro B-smartphones en 
-tablets.

De korte kabel is bij uitstek geschikt voor mensen onderweg, omdat het eenvoudige, nette 
verbindingen biedt en precies in de draagtas van uw laptop of tablet past.

Nu hoeft u uw telefoon of tablet niet meer uit de hoes te halen telkens als u uw apparaat oplaadt of 
synchroniseert. De kabel heeft een dun micro-USB-connectorprofiel waardoor u uw apparaat kunt 
aansluiten zelfs als deze in een beschermhoes zit.



Deze micro USB 3.2 Gen 1 kabel wordt gedekt door de levenslange garantie van StarTech.com voor 
gegarandeerde betrouwbaarheid.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

   

Toepassingen

• Voor het aansluiten van micro-USB 3.0-apparaten (mobiele harde schijf, kaartlezer, 
video-opnameapparaat, harde-schijfbehuizing enz.) op een voor USB 3.0 geschikte pc of laptop

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

Eigenschappen

• Slanke kabelconstructie - buitendiameter (BD) van 4,8 mm

• Opnieuw ontworpen, dunne aangegoten micro USB 3.2 Gen1 connector

• Ondersteunt USB 3.2 Gen1 datatransmissiesnelheden tot 5 Gbps

• Kabel en connectors voldoen aan USB 3.2 Gen1 SuperSpeed specificaties

• Aluminum-Mylar folie met gevlochten afscherming

• Gegoten connectoren met trekontlasting

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

Draaddikte 26/32 AWG

Kabellengte 1.6 ft [0.5 m]

Lengte product 19.7 in [50.0 cm]

Breedte product 0.0 in [0.0 mm]

Hoogte product 0.0 in [0.0 mm]

Gewicht product 0.0 oz [0.0 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 8.9 in [22.5 cm]

Package Width 4.8 in [12.3 cm]

Package Height 0.4 in [1.0 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

1.6 oz [45.0 g]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - 0,5 m slanke SuperSpeed USB 3.0 
A-naar-micro-B-kabel - M/M

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


