
Micro USB-kabel med LED-laddningslampa - M/M - 1 m

Produkt ID: USBAUBL1M

Nu kan du veta när dina mobila enheter har laddats färdigt utan att behöva nå dem för att ta reda på 
det. Denna Micro USB-laddningskabel har en LED-indikator som berättar när den mobila enheten är 
fulladdad.

Laddningskabeln visar när den mobila enheten laddas så att du slipper vara osäker på om kabeln är 
inkopplad korrekt.

LED-indikatorn överst på Micro USB-kontakten lyser när kabeln är ansluten till din enhet och som en 
USB-laddare eller USB-port. Rött ljus visar att enheten fortfarande laddas och ett grönt ljus visar att 
enheten är fulladdad.

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

Du behöver inte ta bort skyddsfodralet på din telefon eller surfplatta varje gång du skall ladda eller 
synka den. Kabeln har en smal Micro USB-kontaktgjutning som kan kopplas in i din enhet, även om 
den har ett skyddsfodral.

USBAUBL1M täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti för garanterad tillförlitlighet.

Obs.: Kabeln är designad för att ladda din enhet från en standard USB-laddare på 5 V eller från 
USB-porten på din dator. Om du använder kabeln med en laddare som ger mer än 5 V, som till 
exempel en Quick Charge™-adapter kan det orsaka skador på din enhet.

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

• Vet när din Micro USB-telefon eller -surfplatta är fulladdad med en röd LED som visar när enheten 
laddas och en grön LED som visar när enheten är fulladdad

• Garanterad pålitlighet med vår 2-årsgaranti

Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

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. Använd endast med en standard USB-väggladdare på 5 
V eller med USB-porten på datorn. Använd inte med en 
laddare som ger mer än 5 V, som till exempel en Quick 
Charge™-adapter.

Indikatorer

LED-indikatorer 1 - Laddar (röd) eller fulladdad (grön)



Utseende

Färg Svart

Kontakttyp Rak

Tråddimension 24/30 AWG

Kabellängd 3.3 ft [1 m]

Produktlängd 3.3 ft [1 m]

Produktvikt 0.6 oz [18 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 6.4 in [16.2 cm]

Package Width 3.2 in [81 mm]

Package Height 1.2 in [31 mm]

Fraktvikt (förpackning) 1.5 oz [42 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - 1 m Micro USB-kabel med LED-laddningslampa

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


