
USB 3.0 (5Gbps) A naar A  verlengkabel mannelijk / vrouwelijk - 15cm - zwart

Productcode: USB3EXT6INBK

De USB3EXT6INBK USB 3.2 Gen 1-verlengkabel vergroot het bereik van een USB 3.2 Gen 1-poort op 
uw laptop of desktopcomputer met 15 cm en biedt u meer ruimte om meerdere apparaten aan te 
sluiten.

De kabel kan ook schade aan de USB 3.2 Gen 1-poort van uw computer voorkomen in testomgevingen 
en andere situaties waarin de poort herhaaldelijk wordt gebruikt.

De verlengkabel stelt u in staat meerdere apparaten, zoals flashdrives, tegelijk aan te sluiten en geeft 
u open toegang tot poorten, zelfs als ze zich dicht bij elkaar bevinden.

De kabel kan ook als een poortbeschermer worden gebruikt in drukke omgevingen waarin kabels vaak 
worden aangesloten en weer verwijderd.

Ontworpen en gemaakt voor maximale duurzaamheid wordt deze hoogwaardige kabel gedekt door de 
levenslange garantie van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

   

Toepassingen

• Vergroot een USB 3.0-poort met 15 cm



Eigenschappen

• Kabel en connectors voldoen aan USB 3.2 Gen1 SuperSpeed specificaties

• Ondersteunt USB 3.2 Gen1 datatransmissiesnelheden tot 5 Gbps

• 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 Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Stijl connector Recht

Draaddikte 24/28 AWG

Kabellengte 6.0 in [152.4 mm]

Lengte product 6.0 in [15.2 cm]

Breedte product 0.6 in [1.5 cm]

Hoogte product 0.3 in [7.0 mm]

Gewicht product 0.6 oz [18.0 g]



Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 8.7 in [22.0 cm]

Package Width 4.9 in [12.5 cm]

Package Height 0.3 in [7.0 mm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

0.8 oz [24.0 g]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - 15 cm zwart USB 3.0-verlengadapterkabel A-naar-A 
- M/F

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


