
Micro USB-kabel - 1 m, rosa

Produkt ID: USBAUB1MPK

Trött på samma gamla tråkiga svarta kablar? Vill du ha något som matchar din personlighet?

Den USBAUB1MPK rosa Micro USB-kabeln på 1 m är perfekt för att sätta lite färg på livet och för en 
pålitlig lösning för laddning och synkning av dina mobila Micro USB-enheter. Kabeln har dessutom en 
tunn design som gör att du kan koppla in din enhet utan att ta ut den ur fodralet vid varje laddning 
eller synkronisering.

Kabeln är färgad till att passa dina rosa mobila enheter men kan användas med alla Micro 
USB-kapabla mobila enheter – så var inte rädd för att vara färgglad och välj från våra färgade Micro 
USB-kablar som t.ex. rosa grön, gul eller blå. Du kan skapa den perfekta färgmatchningen med din 
smarttelefon eller surfplatta eller vara kreativ och skapa din egna stil!

Byt ut kabeln som följde med enheten och behåll en som en reserv i datorväskan, ryggsäcken eller 
annan väska.

Sluta att ta bort skyddet på din telefon eller surfplatta varje gång du skall ladda eller synka den. 
Kabeln har en slim Micro USB-kontaktgjutning som kan kopplas till i din enhet, även om den har ett 
skyddsfodral.

Denna USB A till Micro B-kabel av hög kvalitet är designad och tillverkad för maximal hållbarhet och 
täcks av StarTech.coms livstidsgaranti.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

   



Användning

• Ladda och synka dina Micro USB-utrustade mobila digitala enheter

• Byt ut kabeln som medföljde med enheten eller behåll en som extra resekabel

Funktioner

• Elegant rosa design

• Smal Micro USB-kontaktgjutning

• Aluminiummylarfolie med flätat skydd

• Stöder USB-dataöverföringshastigheter på upp till 480 Mbps

Hårdvara

Garantipolicy Lifetime

Kontaktplätering Nickel

Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride

Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med flätning

Prestanda

Typ och hastighet USB 2.0 - 480 Mbit/s

Kontakt(er)

Connector A 1 - USB 2.0 Type-A (4 stift, 480 Mbps)

Connector B 1 - USB Micro-B (5-stifts)

Särskilda 
anmärkningar/krav

Obs. Micro USB-kontaktgjutningen är 10 mm bred och 6 mm 
hög (se bild)

Utseende

Färg Rosa

Kontakttyp Rak



Tråddimension 28 AWG

Kabellängd 3.3 ft [1 m]

Produktlängd 3.3 ft [1.0 m]

Produktbredd 0.0 in [0.0 mm]

Produkthöjd 0.0 in [0.0 mm]

Produktvikt 0.7 oz [21.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 8.9 in [22.5 cm]

Package Width 4.9 in [12.5 cm]

Package Height 0.3 in [8.0 mm]

Fraktvikt (förpackning) 0.9 oz [26.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - 1 m rosa Mobile Charge Sync Micro USB-kabel - A till 
Micro B

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


