
Micro-USB Förlängningskabel - M/F - 0,5 m

Produkt ID: USBUBEXT50CM

Denna han-till-hon-kabel utökar Micro-USB-porten på din surfplatta eller telefon med 50 cm och är 
kompatibel med OTG (USB On-The-Go)-adaptrar.

Dessutom erbjuder kabeln ett enkelt sätt för dig att ansluta surfplattan till en 
Android™-dockningsstation vilket innebär att du kan lyssna på musik och ladda din surfplatta med 
hjälp av telefondockan.

Den extra kabellängden gör att du kan placera din USB 2.0-kringutrustning efter behov. Anslut bara 
förlängningskabeln till telefonen eller surfplattan och anslut OTG-adaptern till kabeln.

Med ytterligare 50 cm har du extra utrymme för att placera dina USB OTG-kompatibla enheter enligt 
dina behov. Du kan placera ditt USB-minne så det inte är i vägen eller placera enheter som 
tangentbord eller mus mer bekvämt.

När du ansluter en laddnings-och-synkkabel med Micro-USB kan du få den extra längd du behöver för 
att ansluta till en Micro-USB-kabel som är precis utom räckhåll.

Denna förlängsningskabel på 50 cm låter dig även koppla din surfplatta med Micro-USB till en 
Android-dockningsstation. Genom att ansluta honkontakten till stationen och hankontakten till 
surfplattan kan du spela musik och ladda din surfplatta med hjälp av en dockningsstation för telefonen 
som surfplattan normalt inte skulle kunna ansluta till.

USBUBEXT50CM förlängningskabel med Micro-USB täcks av StarTech.coms livstidsgaranti för 
garanterad tillförlitlighet.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



    

Användning

• Förläng räckvidden för dina mobila enheter med Micro-USB med 50 cm

• Koppla din surfplatta med Micro-USB till en Android-dockningsstation

Funktioner

• Ge extra utrymme för att ansluta USB-OTG-enheter till dina mobila enheter

• Garanterad pålitlighet med vår livstidsgaranti

Hårdvara

Garantipolicy Lifetime

Antal ledare 5

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 Micro-B (5-stifts)

Connector B 1 - USB Micro-B (5-stifts)

Utseende

Färg Svart

Tråddimension 30/24 AWG

Kabellängd 1.6 ft [0.5 m]

Produktlängd 1.6 ft [0.5 m]



Produktvikt 0.7 oz [20 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 6.7 in [17 cm]

Package Width 5.6 in [14.2 cm]

Package Height 1.2 in [30 mm]

Fraktvikt (förpackning) 0.7 oz [21 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - 50 cm Micro-USB 2.0-förlängningskabel M/F

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


