
Micro USB naar USB OTG adapter - M/F - 12 cm
USB kabel
Product ID: UUSBOTG

De UUSBOTG Micro-USB On-The-Go (OTG)-adapterkabel beschikt over een Micro-USB mannelijke (B-
type)-connector en een USB vrouwelijke (A-type)-connector en biedt daardoor een eenvoudige manier om
uw Micro-USB-OTG-tablet of -smartphone in een USB On-the-go host om te vormen en een USB-
randapparaat, zoals een thumb drive, USB-muis of -toetsenbord, aan te sluiten.

Deze USB-naar-Micro-USB-Host-OTG-kabel is ontworpen en vervaardigd met het oog op maximale
duurzaamheid voor betrouwbare, langdurige verbindingen. De kabel wordt gedekt door de levenslange
garantie van StarTech.com.

NB: Deze adapter werkt alleen met apparaten die USB OTG ondersteunen. Raadpleeg uw documentatie
en/of uw serviceprovider om te controleren of uw apparaat USB OTG ondersteunt.
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Certificaties, rapporten
en compatibiliteit

Toepassingen

• Voeg een standaard USB-poort aan uw Micro-USB-OTG-tablet of -
smartphone toe

• Sluit een USB-toetsenbord of -muis aan op uw tablet
• Sluit een thumb drive op uw tablet, mobiele telefoon of eReader aan,

voor verwijderbare gegevensopslag

Eigenschappen

• Ondersteuning voor apparaten met USB OTG (On-the-Go)
• 1x Micro USB ‘B’-stekker
• 1x USB A vrouwelijke connector
• Aluminum-Mylar folie met gevlochten afscherming
• Duurzaam uitgevoerd in PVC
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Warranty Lifetime

Hardware Connectormateriaal Nikkel

Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk

Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride

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

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

Fysieke
eigenschappen

Breedte product 15 mm [0.6 in]

Draaddikte 28 AWG

Gewicht product 7 g [0.2 oz]

Hoogte product 0.8 cm [0.3 in]

Kabellengte 127 mm [5 in]

Kleur Zwart

Lengte product 127 mm [5 in]

Verpakkingsinformatie Package Height 10 mm [0.4 in]

Package Length 12.5 cm [4.9 in]

Package Width 90 mm [3.5 in]

Verpakkingsaantal 1

Verzendgewicht (verpakt) 10 g [0.4 oz]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd 1 - Micro-USB-OTG-adapter M/F 12 cm

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