
1m Micro-USB kabel met LED oplaad indicator - M/M - USB naar Micro USB oplaadkabel

Productcode: USBAUBL1M

Nu weet u wanneer uw mobiele apparaten zijn opgeladen zonder dat u dit fysiek hoeft te controleren. 
Deze Micro-USB laadkabel heeft een LED-indicatie, die gaat branden als uw mobiele apparaten 
helemaal zijn opgeladen.

De laadkabel geeft een visueel signaal wanneer uw mobiele apparaat wordt opgeladen, zodat u niet 
meer hoeft te twijfelen of u de kabel al dan niet correct hebt aangesloten.

De LED-indicator bovenop de Micro-USB connector gaat branden als de kabel is aangesloten op uw 
apparaat en een USB-lader of USB-poort. Een rode LED betekent dat uw apparaat nog steeds wordt 
opgeladen, terwijl een groene LED aangeeft dat uw apparaat helemaal is opgeladen.

Vervang de kabel die bij uw apparaat werd geleverd of bewaar hem als een reservekabel in uw 
laptoptas, rugzak of andere draagtas.

U hoeft de hoes niet van uw telefoon of tablet te verwijderen telkens als u uw apparaat oplaadt of 
synchroniseert. De kabel heeft een slanke Micro USB-connector waardoor u uw apparaat kunt 
aansluiten zelfs als deze in een beschermhoes zit.

De USBAUBL1M wordt gedekt door de 2-jarige garantie van StarTech.com voor gegarandeerde 
betrouwbaarheid.

NB: De kabel is ontworpen om uw apparaat te laden via een standaard 5 V USB-lader of vanaf de 
USB-poort van uw computer. Als u deze kabel gebruikt met een lader die meer dan 5 V spanning 
levert, zoals een Quick Charge™ adapter, zou uw apparaat beschadigd kunnen worden.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



    

Toepassingen

• Synchroniseer en laad uw Micro-USB mobiele digitale apparaten op

• Vervang de kabel die bij uw apparaat werd geleverd of bewaar hem als een reservekabel als u op 
reis bent

Eigenschappen

• Weet wanneer uw Micro-USB telefoon of tablet volledig is opgeladen: het rode lampje geeft aan dat 
uw apparaat wordt opgeladen, terwijl het groene lampje aangeeft dat uw apparaat volledig is 
opgeladen

• Gegarandeerde betrouwbaarheid dankzij onze 2-jarige garantie

Hardware

Garantiebeleid 2 Years

Connectormateriaal Nikkel

Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride

Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk

Prestaties

Type en snelheid USB 2.0 - 480 Mbit/s

Connector(en)

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

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

Speciale 
opmerkingen / 
vereisten

Notitie Alleen gebruiken met een standaard 5 V USB-wandlader 
of met de USB-poort van uw computer. Niet gebruiken 
met een lader die meer dan 5 V spanning levert, zoals 
een Quick Charge™ adapter.



Indicatoren

LED-indicatoren 1 - Opladen (rood) of volledig opgeladen (groen)

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Stijl connector Recht

Draaddikte 24/30 AWG

Kabellengte 3.3 ft [1 m]

Lengte product 3.3 ft [1 m]

Gewicht product 0.6 oz [18 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 6.4 in [16.2 cm]

Package Width 3.2 in [81 mm]

Package Height 1.2 in [31 mm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

1.5 oz [42 g]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - 1 m Micro USB-kabel met LED-oplaad indicatie

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


