
USB 3.0 (5Gbps) A-till-A förlängningskabel – 15 cm, svart

Produkt ID: USB3EXT6INBK

USB3EXT6INBK USB 3.2 Gen 1 förlängningskabel förlänger räckvidden för en USB 3.2 Gen 1-port på 
din bärbara dator eller PC med 15 cm och ger dig mer plats för anslutning av flera enheter.

Kabeln kan även hjälpa dig att förhindra skador på din dators USB 3.2 Gen 1 porten i testmiljöer eller 
andra situationer där porten används ofta.??

Förlängningen gör att du kan ansluta flera enheter samtidigt, som t.ex. flashminnen, och ger dig 
öppen tillgång till portar även när de sitter tätt tillsammans.

Kabeln kan även användas för att spara portar i överbelastade miljöer där kablar ofta dras ur och 
sätts i igen.

Denna högkvalitativa kabel är utformad och tillverkad för maximal hållbarhet och kommer med 
StarTech.com's livstidsgaranti.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

   

Användning

• Utöka en USB 3.0 port med 15 cm



Funktioner

• Kabel och kontakter är kompatibla med SuperSpeed USB 3.2 Gen1-standarden

• Stöder dataöverföringshastigheter med USB 3.2 Gen1 på upp till 5 Gbps

• Aluminiummylarfolie med flätat skydd

• Gjutna kontakter med dragavlastning

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

Utseende

Färg Svart

Kontakttyp Rak

Tråddimension 24/28 AWG

Kabellängd 6.0 in [152.4 mm]

Produktlängd 6.0 in [15.2 cm]

Produktbredd 0.6 in [1.5 cm]

Produkthöjd 0.3 in [7.0 mm]

Produktvikt 0.6 oz [18.0 g]

Förpackning



Förpackningsantal 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]

Fraktvikt (förpackning) 0.8 oz [24.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - 15 cm svart USB 3.0 förlängningsadapterkabel A till 
A – M/F

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


