90cm USB naar Micro USB en Mini USB Combokabel - A naar B
Productcode: USBHAUBMB3

De USBHAUBMB3 USB naar Micro USB en Mini USB Combokabel is voorzien van een mannelijke USBconnector type A, een Micro-USB-connector type B en een Mini-USB-connector type B, waarmee u
mobiele apparaten (zoals BlackBerry® en Android mobiele telefoons en andere draagbare apparaten,
zoals telefoons, GPS en digitale camera's) die beschikken over een Micro- of Mini-USB-aansluiting kunt
aansluiten op een computer met USB-poort voor opladen, synchroniseren en bestandsoverdracht.Deze
2-in-1 multifunctionele USB naar Mini/Micro-USB-kabel (USB-combokabel) is de perfecte oplossing
voor het aansluiten van uw Mini USB- of Micro-USB-apparaat zodat u niet steeds tussen twee
afzonderlijke kabels hoeft te wisselen.De USB-combokabel wordt geleverd met levenslange garantie
door StarTech.com om betrouwbare, duurzame verbindingen tussen apparaten met Mini/Micro-USBen standaard USB-aansluiting zeker te stellen.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen
• Sluit een draagbaar apparaat met Mini- of Micro-USB-aansluiting aan op een computer via een
standaard USB 2.0-poort
• Geschikt voor mobiele apparaten – laad uw accu op, zet foto’s over vanaf uw digitale camera,
synchroniseer gegevens, etc.

Eigenschappen
• Apparaten met Mini- of Micro-USB-aansluiting kunnen worden aangesloten op een USB-poort van uw
laptop of pc

• Multifunctionele 2-in-1 kabel - Micro USB en Mini USB naar USB
• High-speed USB 2.0 met overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s

Hardware
Garantiebeleid

Lifetime

Type kabelmantel

PVC - Polyvinyl Chloride

Kabelafscherming

Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk

Connector A

USB Type-A (4-polig) USB 2.0

Connector B

USB Mini-B (5-polig)

Connector(en)

USB Micro-B (5-polig)
Fysieke
eigenschappen
Kleur

Zwart

Draaddikte

26/28 AWG

Kabellengte

36.0 in [91.4 cm]

Lengte product

36.0 in [91.4 cm]

Gewicht product

0.9 oz [26.1 g]

Package Length

8.9 in [22.5 cm]

Package Width

4.9 in [12.5 cm]

Package Height

0.5 in [12 mm]

Verzendgewicht
(verpakt)

1.1 oz [31.1 g]

Meegeleverd

90cm USB naar Micro USB en Mini USB Combokabel - A naar
B

Verpakkingsinf
ormatie

Wat wordt er
meegeleverd

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

