
1 m zwarte SuperSpeed USB 3.0-kabel -
rechtshoekig A naar B - M/M
Product ID: USB3SAB1MRA

De USB3SAB1MRA 1 m zwarte USB 3.0 A-naar-B-kabel heeft een rechtshoekige USB 'A' mannelijke
connector, waardoor u uw USB 3.0 type 'B'-randapparaten op uw pc, laptop of server kunt aansluiten,
zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen en in nauwe ruimtes.

Door de rechtshoekige USB 'A'-connector ligt de kabel bijna plat tegen een wand of ander oppervlak,
zodat de meestal vereiste ruimte voor een 'rechte' verbinding tussen de kabel en de USB-poort niet meer
nodig is.

Deze 1 m lange kabel benut de mogelijkheden van de SuperSpeed USB 3.0 standaard volledig bij gebruik
met een USB 3.0 host en apparaat, over een bandbreedte van 5 Gbps.

Bovendien heeft deze rechtshoekige USB 3.0-kabel een hoogwaardige Shielded Twisted Pair (STP)-
constructie, die elektromagnetische storingen helpt voorkomen en betrouwbare datacommunicatie
garandeert.
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De USB3SAB1MRA USB 3.0 A-naar-B-kabel wordt gedekt door de levenslange garantie van StarTech.com,
voor gegarandeerde kwaliteit en betrouwbaarheid.
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Certificaties, rapporten
en compatibiliteit

Toepassingen

• Sluit een SuperSpeed USB 3.0 type B randapparaat (harde-
schijfbehuizing, kaartlezer, docking station, video-opnameapparaat
etc.) aan op een voor USB 3.0 geschikte desktop, laptop of server,
zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen en in nauwe ruimtes

Eigenschappen

• 1 rechtshoekige USB 3.0 'A' mannelijke connector
• 1 USB 3.0 ‘B’ mannelijke connector
• Ontworpen en vervaardigd naar SuperSpeed USB 3.0-specificaties
• Hoogwaardige constructie met STP-kabel (Shielded Twisted Pair)
• Overdrachtsnelheden tot 5 Gbit/s
• Gegoten connectoren met trekontlasting
• Achterwaarts compatibel met USB 2.0
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Warranty Lifetime

Hardware Connectormateriaal Nikkel

Kabelafscherming Folie afgeschermd getwist paar

Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride

Prestaties Type en snelheid USB 3.0 - 5 Gbit/s

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

Connector B 1 - USB Type-B (9-polig) USB 3.0 Mannelijk

Fysieke
eigenschappen

Breedte product 11 mm [0.4 in]

Draaddikte 28 AWG

Gewicht product 48 g [1.7 oz]

Hoogte product 1.4 cm [0.6 in]

Kabellengte 1 m [3.3 ft]

Kleur Zwart

Lengte product 1 m [3.3 ft]

Stijl connector Recht naar haaks rechts

Verpakkingsinformatie Package Height 15 mm [0.6 in]

Package Length 22 cm [8.7 in]

Package Width 20 cm [7.9 in]

Verpakkingsaantal 1

Verzendgewicht (verpakt) 56 g [2 oz]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd 1 - 1 m zwarte SuperSpeed USB 3.0-kabel rechtshoekig A
naar B - M/M

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