
Kabel för dataöverföring från USB-C till USB 3.0 för Mac och Windows, 2 m

Produkt ID: USBC3LINK

För snabbt över filer från din gamla dator till din nya USB-C-kompatibla dator över USB 3.0 Denna 
dataöverföringskabel är enkel att använda och fungerar med både Mac och Windows®.

Överföringskabeln sparar tid och ansträngningar när du uppgraderar från en USB-A-dator till din nya 
USB Type-C-dator. Du kan föra över filer och inställningar snabbt över USB 3.0, även känd som USB 
3.1 Gen 1, med filöverföringshastigheter på upp till 5 Gbps. Det behövs ingen CD eller nedladdning - 
programvaran är lagrad på kabeln så det är bara att köra.

När du konfigurerar din nya dator erbjuder överföringskabeln USB 3.0 en bred kompatibilitet som låter 
dig överföra filer mellan två datorer, inklusive Windows till Windows-överföringar, Windows till Mac, 
Mac till Windows och även Mac till Mac-överföringar.

Kabeln är kompatibel med Windows Easy Transfer-programvaran för migrering till en senare version 
av Windows, upp till Windows 8 (Windows 8.1 stödjer inte dataöverföringskablar.). 
PCLinq-programvaran, som lagras via kabeln, tillåter filöverföringar i valfri riktning mellan alla 
kompatibla operativsystem, utan att någon CD eller nedladdning krävs.

Överföringskabeln levereras med 2 meter kabel för enkel användning.

USBC3LINK täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

     



        

Användning

• För över filer och inställningar från din äldre PC eller Mac när du uppgraderar till en ny dator

• En enkel lösning för att föra över dokument, foton, musik eller andra filer till din nya dator

Funktioner

• Överför filer till din nya USB-C-kompatibla bärbara dator eller dator snabbt över USB 3.0 (5 Gbps)

• Brett stöd för operativsystem, fungerar med Windows och Mac

• Kompatibel med Windows Filöverföring-program för att flytta över till nyare versioner av Windows 
(upp till Windows 8)

• PCLinq-programvara, lagrad via kabeln, tillåter filöverföring i alla riktningar mellan alla kompatibla 
operativsystem - ingen CD eller nedladdning krävs

• Bekväm kabellängd - 2 meter

Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

Portar 1

Chipset-ID OTi - 7300

Prestanda

Maximal 
dataöverföringshastigh
et

5 Gbps

Typ och hastighet USB 3.0 - 5 Gbit/s

Kontakt(er)

Kontakttyp(er) 1 - USB 3.2 Type-C (24 stift, Gen 1, 5 Gbps)

1 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps)

Mjukvara



OS-kompatibilitet Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11

macOS 10.8 to 10.15 

<strong> Note:</strong> The provided PCLinq software 
is required in Windows 10, 8.1, and macOS. In Windows 
10 and 8.1, Microsoft removed support for cables from 
the Windows Easy Transfer software.

Indikatorer

LED-indikatorer 2 - Länk/aktivitet

Miljö

Drifttemperatur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)

Förvaringstemperatur -10°C to 80°C (14°F to 176°F)

Luftfuktighet 5 % RH ~ 90 % RH

Utseende

Färg Svart

Kabinettyp Av plast

Kabellängd 78.7 in [2000 mm]

Produktlängd 1.5 in [38.5 mm]

Produktbredd 0.9 in [23.5 mm]

Produkthöjd 0.4 in [1.1 cm]

Produktvikt 2.5 oz [72 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 5.6 in [14.2 cm]

Package Width 6.7 in [17 cm]

Package Height 1.2 in [30 mm]

Fraktvikt (förpackning) 4.5 oz [128 g]



Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - dataöverföringskabel

1 - snabbstartsguide

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


