
USB 3.0 data transfer kabel voor Mac en Windows
Product ID: USB3LINK

Hier is een eenvoudige manier om bestanden van uw oude naar uw nieuwe computer over te zetten. Met
deze data transferkabel kunt u snel bestanden verplaatsen via USB 3.0; zowel geschikt voor Mac als
Windows®. 

Bespaar tijd bij de configuratie van uw nieuwe computer

De datatransferkabel ondersteunt een breed scala aan besturingssystemen, inclusief Windows en Mac.
Met de USB 3.0 transferkabel kunt u bestanden tussen twee computers overdragen, inclusief
Windows naar Windows, Windows naar Mac, Mac naar Windows en zelfs Mac naar Mac.

Brede compatibiliteit met Mac en pc

De datatransferkabel ondersteunt een breed scala aan besturingssystemen, inclusief Windows en Mac.
Met de USB 3.0 transferkabel kunt u bestanden tussen twee computers overdragen, inclusief
Windows naar Windows, Windows naar Mac, Mac naar Windows en zelfs Mac naar Mac.
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De datatransferkabel is compatibel met de Windows Easy Transfer-software voor migratie naar nieuwere
Windows-versies, tot Windows 8. Bovendien maakt de geïntegreerde PCLinq-software ook
bestandsoverdrachten in beide richtingen mogelijk tussen compatibele besturingssystemen, inclusief
Windows 10.

De USB3LINK data transfer kabel is maar liefst 2 m lang en wordt gedekt door een 2-jarige garantie en
gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.
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Certificaties, rapporten
en compatibiliteit

Toepassingen

• Kopieer bestanden en instellingen van uw oudere pc of Mac tijdens
de upgrade naar een nieuwe computer

• Een gemakkelijke oplossing voor de overdracht van documenten,
foto's, muziek en andere bestanden naar uw nieuwe computer

• Geschikt voor Mac OSX 10.x, Mac OS X en Windows 7, 8, Vista en XP
zonder dat een cd of download vereist is

Eigenschappen

• Kopieer bestanden snel van uw oude computer naar uw nieuwe via
USB 3.0 (5 Gbps)

• Brede ondersteuning van besturingssystemen, werkt met Windows
en Mac

• Compatibel met Windows Easy Transfer- en PCLinq-software voor
migratie naar nieuwere Windows-versies (inclusief Windows 10 via
PCLinq)

• PCLinq-software voor bestandsoverdracht in welke richting dan ook
tussen elk compatibel besturingssysteem

• Software is opgeslagen op de kabel - geen cd of download vereist
• Handige 2 m lange kabel
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Warranty 2 Years

Hardware Chipsetcode Prolific - PL27A1

Poorten 1

Prestaties Maximale overdrachtsnelheid 5 Gbit/s

MTBF 500.000

Type en snelheid USB 3.0 - 5 Gbit/s

Connector(en) Type connector(en) 1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0

Software Besturingssystemen Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Mac OS® 10.7.5 tot 10.15

NB: De bijgeleverde PCLinq software is vereist voor
Windows 10, 8.1 en Mac OS. In Windows 10 en 8.1 biedt
Windows geen ondersteuning meer voor kabels met de
Windows Easy Transfer software.

Indicatoren LED-indicatoren 2 - Verbinding/activiteit

Gebruiksomgeving Bedrijfstemperatuur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)

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

Vochtigheid 5%RV ~ 85%RV

Fysieke
eigenschappen

Breedte product 24 mm [0.9 in]

Gewicht product 80 g [2.8 oz]

Hoogte product 1.1 cm [0.5 in]

Kleur Zwart

Lengte product 1.9 m [6.1 ft]

Type behuizing Kunststof

Verpakkingsinformatie Package Height 32 mm [1.3 in]

Package Length 16.3 cm [6.4 in]

Package Width 13.1 cm [5.2 in]

Verzendgewicht (verpakt) 128 g [4.5 oz]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd 1 - USB 3.0 Transfer kabel

1 - Handleiding

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