
USB laadspanning en laadstroom meter
Product ID: USBAUBSCHM

Deze diagnoseset biedt u alles wat u nodig hebt om te garanderen dat uw USB-apparaten correct worden
opgeladen.

Hiermee kunt u:

• mogelijke problemen tijdens het opladen verhelpen of  diagnosticeren
• uw mobiele apparaat snel opladen
• uw apparaat synchroniseren met uw computer

Zorg dat uw USB-apparaten correct worden opgeladen

Met de diagnoseset kunt u de laadspanning en laadstroom tijdens het opladen van uw apparaat in de
gaten houden. Daardoor kunt u gemakkelijk diverse voedingen testen zoals wand- en autoladers, USB-
poorten van computer, mobiele oplaadbanken en oplaadstations.

Het is het perfecte diagnosemiddel voor elk testlab of reparatiebedrijf, omdat u laadstroom en -spanning
in de gaten kunt houden van uw Apple of Android™ apparaten die op verschillende voedingen zijn
aangesloten, om te bepalen of er een probleem is met een specifieke lader, kabel of accu. 
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Bovendien, als u diverse mobiele apparaten thuis
en op kantoor hebt, kan deze adapter u beter
inzicht geven in de vereiste stroomvoorziening. Nu
kunt u eenvoudig besluiten welke laders en kabels
het best geschikt zijn voor elk van uw apparaten,
zodat u deze met optimale snelheid kunt opladen
en ze kunt gebruiken wanneer dat nodig is.

U kunt het testapparaat zo instellen dat de
laadspanning of laadstroom wordt weergegeven,
afhankelijk van uw voorkeur.  U kunt hem ook zo
instellen dat afwisselend spanning en stroom worden weergegeven, zodat u beide metingen in de gaten
kunt houden, zonder de instelling steeds te hoeven wijzigen.

Bespaar tijd door uw apparaten sneller op te laden

U kunt uw apparaten sneller opladen met de geïntegreerde snellaadfunctie van de adapter, wanneer u uw
apparaten vanaf een USB-poort van uw laptop oplaadt. De adapter versnelt het opladen door de USB-
hostpoort van uw computer in een alleen-opladen-poort te veranderen, waardoor u met de adapter uw
mobiele apparaten kunt opladen alsof u een wisselstroom wandlader gebruikt.

Veilig opladen

De snellaadmodus biedt ook veilig opladen.  U kunt dataoverdracht uitschakelen en de risico's
verminderen die opladen van uw apparaat vanaf een onbekende USB-poort zoals een openbaar
oplaadstation, met zich meebrengt. Zo voorkomt u dat data van uw mobiele apparaat worden gestolen of
dat de instellingen van uw apparaat worden gewijzigd. Het beschermt uw apparaten ook tegen het
downloaden van schadelijke bestanden of virussen via een USB-verbinding.
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Data synchroniseren

U kunt de adapter ook gebruiken alsof het een standaard USB-kabel is die tussen uw mobiele apparaat en
uw computer was aangesloten, waardoor u uw apparaat met uw computer kunt synchroniseren.

NB:  U kunt uw apparaat nog steeds opladen, zelfs tijdens het synchroniseren, maar het opladen gaat dan
langzamer.

De USBAUBSCHM wordt gedekt door de 2-jarige garantie van StarTech.com voor betrouwbare prestaties.
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Certificaties, rapporten
en compatibiliteit

Toepassingen

• Test het stroomverbruik (stroom en spanning) van uw Apple en
Android apparaten

• Bespaar tijd door het snel opladen van uw tablets (iPad, Samsung
etc.) en smartphones vanaf de USB-poort van uw computer of laptop
met kortere laadtijden en een hoger vermogen

• Synchroniseer uw mobiele apparaat met uw computer

Eigenschappen

• LCD-scherm toont de laadspanning en laadstroom tussen uw mobiele
apparaat, oplaadkabel en lader

• Snel opladen van Apple en Android apparaten
• LED-lampje geeft aan of de spanning (V) of de stroom (A) wordt

weergegeven
• Veilig opladen via openbare USB-poorten of bij het opladen via

onbekende apparaten
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Warranty 2 Years

Connector(en) Type connector(en) 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk

1 - USB Micro-B (5-polig) Vrouwelijk

Voeding Inclusief voedingsadapter Gevoed via USB

Fysieke
eigenschappen

Breedte product 10.1 mm [0.4 in]

Gewicht product 16 g [0.6 oz]

Hoogte product 1.9 cm [0.7 in]

Kleur Zwart

Lengte product 44.2 mm [1.7 in]

Verpakkingsinformatie Package Height 20 mm [0.8 in]

Package Length 20.2 cm [8 in]

Package Width 15.2 cm [6 in]

Verzendgewicht (verpakt) 68 g [2.4 oz]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd 1 - Diagnose set voor mobiel opladen en synchroniseren

1 - 20 cm micro-USB-kabel

1 - Handleiding

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