
USB-testpaket för spänning och ström

Produkt ID: USBAUBSCHM

Detta diagnostikpaket ger dig allt du behöver för att se till att dina USB-enheter får rätt laddning.

Det låter dig:

• felsöka eller diagnosera problem som du kan stöta på vid laddning

• snabbladda din mobila enhet

• synka din enhet med din dator

Diagnostikpaketet låter dig se vilken spänning och ström som ges till din enhet när den laddas vilket 
gör det enkelt att testa olika strömkällor som till exempel vägg- och billaddare, USB-portar på datorn, 
mobila strömbanker och laddningsstationer.

Det är det perfekta diagnostiska verktyget för alla testlaboratorier eller reparationscenter eftersom du 
kan se dina Apple- eller Android™-enheters förbrukning av ström och spänning vid olika strömkällor 
för att avgöra om det är fel på en specifik laddare, kabel eller ett batteri.

Om du dessutom har flera mobila enheter hemma eller på kontoret kan denna adapter hjälpa dig att 
förstå dina strömbehov bättre. Nu är det enkelt att bestämma vilka laddare och kablar som fungerar 
bäst för var och en av dina enheter så att du kan ladda med optimal hastighet och vara redo när du 
måste.

Du kan ställa in testaren så att den antingen visar spänning eller ström beroende på din preferens.  
Du kan också ställa in den så att den alternerar mellan spänning och ström så att du kan hålla koll på 
båda utan att behöva justera testaren.

Du kan snabbt ladda dina enheter med hjälp av adapterns inbyggda snabbladdning när du laddar dina 
enheter från en USB-port på din bärbara dator. Adaptern förkortar laddningstiden genom att förvandla 
USB-värdporten på din dator till en port endast för laddning, så att du kan ladda dina mobila enheter 



som om du använde en väggladdare.

Läget för snabbladdning ger även säker laddning.  Du kan stänga av dataöverföringar och reducera 
risker med att ladda din enhet från en okänd USB-port, som till exempel en laddningsstation för 
allmänheten. Detta hindrar någon från att stjäla data från din mobila enhet eller ändra din enhets 
inställningar. Det skyddar även din enhet från att ladda ner skadliga filer eller virus över en 
USB-anslutning.

Du kan dessutom använda adaptern som om den var en standard USB-kabel ansluten mellan din 
mobila enhet och din dator, vilket låter dig synka din enhet med din dator.

Obs.:  Du kan fortfarande ladda din enhet även när den synkas men den kanske laddas långsammare.

USBAUBSCHM täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti för att garantera pålitlig prestanda.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

     

Användning

• Testa dina Apple- och Android-enheters förbrukning av spänning och ström

• Spara tid genom att snabbt ladda dina surfplattor (iPad, Samsung m.m.) och smarttelefoner från en 
USB-port på datorn med kortare laddningstider och högre ström

• Synka din mobila enhet med din dator

Funktioner

• LCD-display visar laddningens spänning och ström mellan din mobila enhet, laddningskabel och 
laddare

• Snabbladdningsförmågor för Apple- och Android-enheter

• LED-lampa anger om spänningen (V) eller strömmen (A) visas

• Secure charging with public USB ports or when charging with unknown devices

Kontakt(er)

Garantipolicy 2 Years



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

1 - USB Micro-B (5-stifts)

Ström

Power Source Strömförsörjd via USB

Utseende

Färg Svart

Produktlängd 1.7 in [4.4 cm]

Produktbredd 0.4 in [1.0 cm]

Produkthöjd 0.7 in [1.9 cm]

Produktvikt 0.6 oz [16.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 8.0 in [20.2 cm]

Package Width 6.0 in [15.2 cm]

Package Height 0.8 in [2.0 cm]

Fraktvikt (förpackning) 2.4 oz [68.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - Mobilt diagnostikpaket för laddning och synkning

1 - 20 cm Micro USB-kabel

1 - Instruktionsbok

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


