
Actieve USB 3.0 (5Gbps) USB-A naar USB-B kabel 5m - USB 3.2 Gen1 - 5Gbps 
verlengkabel

Productcode: USB3SAB5M

U hoeft zich niet te beperken met een standaard USB kabel. Met deze actieve USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) 
kabel, beter bekend als een USB 3.2 Gen 1 kabel, kunt u USB Type-B randapparaten op uw bureau 
plaatsen zonder dat de kabel in de weg zit, tot een afstand van 5 meter van uw computer vandaan.

U kunt nu USB-apparaten, zoals draagbare harde schijven en externe video-opnameapparaten, op de 
door uw gewenste plek plaatsen waardoor u optimaal gebruik kunt maken uw werkplek. Deze 5 meter 
lange kabel heeft een ingebouwde equalizing chip voor een betrouwbare verbinding, zonder 
signaalverlies, verder dan de 3 meter beperking van standaard USB 3.2 Gen 1 kabels.

De USB3SAB5M wordt gedekt door de 2-jarige garantie van StarTech.com voor gegarandeerde 
betrouwbaarheid.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

      

Toepassingen

• Sluit een USB 3.0 Type-B apparaat (harde-schijfbehuizing, docking station, video-opnameapparaat 
etc.) aan op een USB 3.0 geschikte computer, verder dan de 3 meter beperking van standaardkabels

Eigenschappen



• Ontworpen voor langere lengtes dan standaard USB 3.2 Gen1 kabels, het signaal wordt automatisch 
versterkt tot afstanden van 5 meter

• Gegarandeerde betrouwbaarheid dankzij onze 2-jarige garantie

Hardware

Garantiebeleid 2 Years

Connectormateriaal Nikkel

Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride

Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk

Chipsetcode VIA/VLI - VL210

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 3.2 Type-B (9 pin, Gen 1, 5Gbps)

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Stijl connector Recht

Draaddikte 24/28 AWG

Kabellengte 16.4 ft [5 m]

Lengte product 16.4 ft [5.0 m]

Breedte product 0.0 in [0.0 mm]

Hoogte product 0.0 in [0.0 mm]

Gewicht product 9.1 oz [257.0 g]

Verpakkingsinform
atie



Verpakkingsaantal 1

Package Length 8.5 in [21.5 cm]

Package Width 8.8 in [22.4 cm]

Package Height 1.3 in [32.0 mm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

12.5 oz [355.0 g]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - 5 m actieve USB 3.0 A-naar-B-kabel - M/M

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


