
Micro-USB verlengkabel 0,5 m - M/F - Micro USB
kabel 50cm
Product ID: USBUBEXT50CM

Deze mannelijke-naar-vrouwelijke kabel vergroot het bereik van de Micro-USB poort van uw tablet of
telefoon met 50 cm en is compatibel met zowel OTG (USB On-The-Go) en MHL (Mobile High-Definition
Link) adapters.

Bovendien kunt u de kabel gebruiken als een eenvoudige manier om uw tablet op een Android™ docking
station aan te sluiten, wat betekent dat u naar muziek kunt luisteren en uw tablet kunt opladen via uw
telefoondock.

Plaats USB 2.0 randapparaten waar u dat wilt

Dankzij de extra lengte van de kabel kunt u USB 2.0 randapparaten plaatsen waar u dat maar wilt. Sluit
de verlengkabel gewoon aan op uw telefoon of tablet en steek uw OTG of MHL adapter in de kabel.

Met de extra 50 cm kunt u uw USB OTG apparaten daar plaatsen waar u die nodig hebt. U kunt uw thumb
drive aanbrengen zonder dat deze in de weg zit of een meer comfortabele plaats kiezen voor apparaten
zoals uw toetsenbord of muis.
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Bij het aansluiten van een MHL adapter of een Micro-USB laad-en-synchroniseer-kabel kan het de extra
lengte bieden die u nodig hebt voor de aansluiting van een HDMI- of Micro-USB kabel, die met de huidige
kabel net niet bereikbaar is.

Sluit uw tablet aan op een Android dock

Met deze 50 cm verlengkabel kunt u uw Micro-USB tablet op een Android dock aansluiten. Door de
vrouwelijke connector op het dock aan te sluiten en de mannelijke connector op uw tablet, kunt u muziek
afspelen en uw tablet opladen via een telefoon docking station waarop uw tablet normaal gesproken niet
op kan worden aangesloten.

De USBUBEXT50CM Micro-USB verlengkabel wordt gedekt door de levenslange garantie van
StarTech.com, voor gegarandeerde betrouwbaarheid.
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Certificaties, rapporten
en compatibiliteit

Toepassingen

• Verleng de Micro-USB poort van uw mobiele apparaat met 50 cm
• Sluit uw Micro-USB tablet aan op een Android dock

Eigenschappen

• Maak extra ruimte voor de aansluiting van uw USB OTG apparaten op
uw mobiele apparaten

• Gegarandeerde betrouwbaarheid dankzij onze levenslange garantie
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Warranty Lifetime

Hardware Aantal geleiders 5

Connectormateriaal Nikkel

Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk

Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride

Prestaties Type en snelheid USB 2.0 - 480 Mbit/s

Connector(en) Connector A 1 - USB Micro-B (5-polig) Mannelijk

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

Fysieke
eigenschappen

Draaddikte 30/24 AWG

Gewicht product 20 g [0.7 oz]

Kabellengte 0.5 m [1.6 ft]

Kleur Zwart

Lengte product 0.5 m [1.6 ft]

Verpakkingsinformatie Package Height 30 mm [1.2 in]

Package Length 17 cm [6.7 in]

Package Width 14.2 cm [5.6 in]

Verpakkingsaantal 1

Verzendgewicht (verpakt) 21 g [0.7 oz]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd 1 - 50 cm Micro-USB 2.0 verlengkabel - M/F

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