Micro-USB Oplaad en sync kabel M/M - linksgehoekte Micro-USB - 24 AWG - 0.5 m
Productcode: USBAUB50CMLA

Deze Micro-USB kabel heeft een 0,25 mm² draad, zodat u beschikt over het volle vermogen dat nodig
is om uw mobiele apparaten sneller op te laden. De kabel heeft een linkshoekige Micro-USB connector,
ideaal dus voor het opladen van uw mobiele apparaten in de auto of voor toegang tot uw mobiele
apparaat, terwijl hij is aangesloten op een autolader of computer.
Verschillende telefoons en tablets vereisen verschillende stroomsterktes om deze efficiënt op te laden.
Zo kan voor een telefoon 1,0 A nodig zijn, terwijl dat voor een tablet 2,4 A is.
Deze Micro-USB kabel is ontworpen om het volle vermogen voor uw mobiele apparaten te bieden,
zodat al uw apparaten met de verwachte snelheid kunnen worden opgeladen.
Met deze linkshoekige Micro-USB connector kunt u verbinding maken met moeilijk te bereiken
poorten; perfect dus voor het opladen van uw in de auto gemonteerde mobiele apparaten. U kunt
tekstberichten versturen, werken of games spelen, zelfs terwijl uw mobiele apparaat wordt opgeladen
en zonder dat de kabel in de weg zit.
De hoekige connector voorkomt ook dat de kabel in vreemde hoeken wordt gebogen of te sterk wordt
belast bij het maken van een verbinding. Hij biedt een meer natuurlijke vorm op het aansluitpunt,
waardoor onnodige belasting en beschadiging van de kabel en poorten worden vermeden.
Vervang de Micro-USB kabel die bij uw mobiele apparaat werd geleverd of bewaar hem als
reservekabel als u op reis bent, zodat uw mobiele apparaten onderweg altijd gebruiksklaar zijn.
Bovendien is deze korte (0,5 m) kabel een uitstekende oplossing voor op korte afstand geplaatste
aansluitingen en mobiele applicaties zoals het opladen met een mobiele laadbank, openbare
laadstations of uw laptop.
De USBAUB50CMLA 0,5 meter lange kabel wordt gedekt door de levenslange garantie van
StarTech.com, voor gegarandeerde betrouwbaarheid.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen
• Synchroniseer en laad uw Micro-USB mobiele apparaten op
• Vervang de kabel die bij uw Micro-USB apparaat werd geleverd of bewaar hem als reservekabel als u
op reis bent

Eigenschappen
• Zorg voor het volle oplaadvermogen voor uw Micro-USB mobiele apparaten
• Sluit uw apparaat aan, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen en in krappe plekken
• Draagbaar design past perfect in elke draagtas

Hardware
Garantiebeleid

Lifetime

Connectormateriaal

Nikkel

Type kabelmantel

PVC - Polyvinyl Chloride

Kabelafscherming

Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk

Type en snelheid

USB 2.0 - 480 Mbit/s

Connector A

USB Type-A (4-polig) USB 2.0

Connector B

USB Micro-B (5-polig)

Bedrijfstemperatuur

-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Opslagtemperatuur

-10°C to 30°C (14°F to 86°F)

Vochtigheid

30%-75% RH

Prestaties

Connector(en)

Gebruiksomge
ving

Fysieke
eigenschappen
Kleur

Zwart

Stijl connector

Recht naar haaks links

Draaddikte

24/30 AWG

Kabellengte

19.7 in [50 cm]

Lengte product

19.2 in [48.8 cm]

Breedte product

0.0 in [0.0 mm]

Hoogte product

0.0 in [0.0 mm]

Gewicht product

1.1 oz [31.7 g]

Package Length

8.9 in [22.5 cm]

Package Width

4.9 in [12.5 cm]

Package Height

0.0 in [0.1 mm]

Verzendgewicht
(verpakt)

1.3 oz [37.7 g]

Meegeleverd

Micro-USB-kabel

Verpakkingsinf
ormatie

Wat wordt er
meegeleverd

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

