1,5 m SuperSpeed USB 3.0-förlängningskabel till skrivbordet - A till A M/F
Produkt ID: USB3SEXT5DSK

USB3SEXT5DSK USB 3.0-förlängningskabeln till skrivbordet ansluter till en ledig USB-port (hona) på
en Mac® eller PC och låter dig använda USB-porten (hona) upp till 1,5 meter bort från datorchassit.
Genom att förlänga USB 3.0-porten bort från datorchassit kan du placera en USB 3.0-port på en mer
praktisk plats som t.ex. ovanpå chassit eller skrivbordet.
Denna hane/hona USB 3.0 A-till-A-kabel är designad för nästa generations SuperSpeed USB-enheter
och kan ansluta en hubb eller andra USB-enheter till en dator med stöd för genomströmning på upp
till 5 Gbps vid användning med en USB 3.0-värd och -enhet - helt otroliga 10x snabbare än USB 2.0
(480 Mbps).
Vår 1,5 m USB 3.0 A-till-A-kabel till skrivbordet har en skärmad partvinnad (STP) konstruktion av hög
kvalitet som förhindrar elektromagnetiska störningar och garanterar pålitlig datakommunikation.
SuperSpeed USB 3.0-förlängningskabeln till skrivbordet är en perfekt lösning för att få tillgång till
digitalkameror, MP3-spelare, USB-minnen eller annan extern USB-lagring och täcks av StarTech.coms
livstidsgaranti.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning
• Få enklare tillgång till en USB 3.0-port för att koppla in USB-minnen, kameror, mobiltelefoner,
handdatorer och lagringsenheter

Funktioner

• Designad och tillverkad för SuperSpeed USB 3.0-specifikationer
• Skärmad partvinnad (STP) konstruktion av hög kvalitet
• Förläng din anslutning mellan USB 3.0-enheter upp till 1,5 meter
• Dataöverföringshastigheter på upp till 10x snabbare än USB 2.0

Hårdvara
Garantipolicy

Lifetime

Kabelmanteltyp

PVC - Polyvinyl Chloride

Kabelskärmning

Aluminiummylarfolie med flätning

Typ och hastighet

USB 3.0 - 5 Gbit/s

Connector A

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

Connector B

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

Färg

Blå

Tråddimension

28 AWG

Kabellängd

5.0 ft [1.5 m]

Produktlängd

5.0 ft [1.5 m]

Produktbredd

1.8 in [45.0 mm]

Produkthöjd

1.0 in [25.0 mm]

Produktvikt

3.9 oz [110.0 g]

Förpackningsantal

1

Package Length

0.0 in [0.1 mm]

Package Width

4.9 in [12.5 cm]

Prestanda

Kontakt(er)

Utseende

Förpackning

Package Height

8.9 in [22.5 cm]

Fraktvikt (förpackning) 4.0 oz [114.0 g]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet

1,5 m SuperSpeed USB 3.0-förlängningskabel till
skrivbordet - A till A M/F

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

