60 cm lange, op paneel gemonteerde USB-kabel A naar A - F/M
Productcode: USBPNLAFAM2

De USBPNLAFAM2 60 cm lange, op een paneel gemonteerde USB-kabel biedt een goed beveiligde,
gemakkelijk toegankelijke USB-A-poort op uw pc of op een voorplaat, waardoor u uw systemen aan
uw behoeften kunt aanpassen. Perfect voor podia, kiosken en andere oplossingen waar extra toegang
tot USB-apparaten nodig is.
De adapter heeft één mannelijke USB-A-connector en één vrouwelijke, op een paneel gemonteerde
USB-A-poort en biedt een verlenging van 60 cm, waardoor u de kabel op de door u gewenste plaats in
de systeembehuizing kunt plaatsen.
De USBPNLAFAM2 wordt gedekt door de levenslange garantie van StarTech.com voor gegarandeerde
betrouwbaarheid.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen
• Voeg een vrouwelijke USB-A-poort toe aan de achterkant van uw pc of op een voorplaat

Eigenschappen
• 1 USB A mannelijke connector
• 1 op een USB-A-paneel gemonteerde vrouwelijke poort
• 60 cm lange kabel

Hardware
Garantiebeleid

Lifetime

Connectormateriaal

Nikkel

Type kabelmantel

PVC - Polyvinyl Chloride

Kabelafscherming

Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk

Connector A

USB Type-A (4-polig) USB 2.0

Connector B

USB Type-A (4-polig) USB 2.0

Bedrijfstemperatuur

-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Opslagtemperatuur

-10°C to 30°C (14°F to 86°F)

Vochtigheid

0% tot 95% (niet-condenserend) bij 25 °C

Kleur

Zwart

Stijl connector

Recht

Draaddikte

24/28 AWG

Kabellengte

24.0 in [61.0 cm]

Lengte product

24.0 in [61.0 cm]

Breedte product

1.5 in [39.0 mm]

Hoogte product

0.5 in [12.0 mm]

Gewicht product

1.2 oz [34.0 g]

Verpakkingsaantal

1

Package Length

8.9 in [22.5 cm]

Connector(en)

Gebruiksomgeving

Fysieke
eigenschappen

Verpakkingsinform
atie

Package Width

4.9 in [12.5 cm]

Package Height

5.1 in [13.0 cm]

Verzendgewicht
(verpakt)

1.4 oz [39.0 g]

Meegeleverd

60 cm lange, op paneel gemonteerde USB-kabel A naar
A - F/M

Wat wordt er
meegeleverd

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

