
91 cm Micro USB-kabel – A to högervinklad Micro-B kabel

Produkt ID: UUSBHAUB3RA

Den nästan 91 cm långa UUSBHAUB3RA USB-A till Micro-B kabeln har en anslutning av hög kvalitet 
mellan Micro USB-utrustade flyttbara USB 2.0-enheter (så som BlackBerry® eller Android-baserade 
smartphones, digitala kameror, PDA:er, surfplattor och GPS-system etc.) och USB-kompatibla datorer 
för dagliga uppgifter så som datasynkronisering, filöverföring och laddning.

Den rätvinkliga Micro USB-kontakten positionerar kabeln så att du enkelt har tillgång till din flyttbara 
digitala enhet i både porträtt- och landskaps-läge, även när den laddas.

Den här USB-A till rätvinklig Micro-B kabeln som är framtagen och gjord för maximal hållbarhet och är 
av hög kvalitet, täcks av StarTech.com:s livstidsgaranti.

StarTech.com erbjuder också, som alternativ, en  91 cm lång USB A till vänstervinklig Micro-B kabel  
(UUSBHAUB3LA). Den är lika bekväm att använda som den rätvinkliga kabeln, men med den kan du 
ansluta dina USB Micro-B-enheter från det andra hållet.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

   

Användning

• Överför data, koppla flera USB-enheter och ladda dina Micro USB-enheter utan kablar i vägen



Funktioner

• 1x USB "A"-hankontakt

• 1x högervinklad USB Micro-B hankontakt

• Stödjer dataöverföring i hög hastighet upp till 480 Mbps

• Aluminiummylarfolie med flätat skydd

• Gjutna kontakter med dragavlastning

Hårdvara

Garantipolicy Lifetime

Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride

Prestanda

Typ och hastighet USB 2.0 - 480 Mbit/s

Kontakt(er)

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

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

Miljö

Drifttemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Förvaringstemperatur -10°C to 30°C (14°F to 86°F)

Luftfuktighet 30%-75% RH

Utseende

Färg Svart

Tråddimension 24 AWG

Kabellängd 3.0 ft [0.9 m]

Produktlängd 36.0 in [91.4 cm]

Produktbredd 0.0 in [0.0 mm]

Produkthöjd 0.0 in [0.0 mm]



Produktvikt 0.9 oz [26.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 10.0 in [25.5 cm]

Package Width 4.9 in [12.5 cm]

Package Height 0.0 in [0.1 mm]

Fraktvikt (förpackning) 1.1 oz [30.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - 91 cm Micro USB-kabel – A to högervinklad Micro-B 
kabel

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


