1,5 m zwarte Desktop SuperSpeed USB 3.0 verlengkabel - A naar A M/F
Productcode: USB3SEXT5DKB

De USB3SEXT5DKB zwarte Desktop USB 3.0 verlengkabel wordt aangesloten op een beschikbare
vrouwelijke USB-poort van uw Mac® of pc, waardoor u de (vrouwelijke) USB-poort op een afstand van
max. 1,5 m van uw computerbehuizing kunt plaatsen. Door de USB 3.0 poort van de
computerbehuizing af te plaatsen, kunt u een USB 3.0 poort van de computer op een meer praktische
plaats zetten, bijvoorbeeld boven op de computerbehuizing of op een desktop.
De verlengkabel heeft een hoogwaardige Shielded Twisted Pair (STP)-constructie, die
elektromagnetische storingen helpt voorkomen en betrouwbare datacommunicatie garandeert.
De USB 3.0 mannelijke naar vrouwelijke A-A-kabel is een perfecte oplossing voor de toegang tot
digitale camera's, MP3-spelers, USB flashdrives of andere externe USB-opslagapparaten en wordt
gedekt door de levenslange garantie van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen
• Maak een USB 3.0 poort gemakkelijker toegankelijk voor het aansluiten van uw USB flashdrives,
camera's, smartphones, tablets en opslagapparaten
• Verleng de verbindingsafstand tussen USB 3.0 apparaten tot 1,5 m

Eigenschappen
• Ontworpen en vervaardigd naar SuperSpeed USB 3.0-specificaties

• Hoogwaardige constructie met STP-kabel (Shielded Twisted Pair)
• Overdrachtsnelheden tot 5 Gbit/s
• Achterwaarts compatibel met USB 2.0

Hardware
Garantiebeleid

Lifetime

Connectormateriaal

Nikkel

Type kabelmantel

PVC - Polyvinyl Chloride

Kabelafscherming

Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk

Type en snelheid

USB 3.0 - 5 Gbit/s

Connector A

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

Connector B

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

Kleur

Zwart

Stijl connector

Recht

Draaddikte

28 AWG

Kabellengte

5.0 ft [1.5 m]

Lengte product

5.0 ft [1.5 m]

Breedte product

0.5 in [13.5 mm]

Hoogte product

0.5 in [11.5 mm]

Gewicht product

4.7 oz [134.0 g]

Verpakkingsaantal

1

Prestaties

Connector(en)

Fysieke
eigenschappen

Verpakkingsinform
atie

Package Length

0.0 in [0.1 mm]

Package Width

4.9 in [12.5 cm]

Package Height

8.9 in [22.5 cm]

Verzendgewicht
(verpakt)

4.9 oz [139.0 g]

Meegeleverd

1,5 m zwarte Desktop SuperSpeed USB 3.0 verlengkabel
- A naar A M/F

Wat wordt er
meegeleverd

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

