
91 cm micro USB-kabel - A naar linkshoekige micro
B
Product ID: UUSBHAUB3LA

De UUSBHAUB3LA 91 cm m lange USB A-naar-micro-B-kabel zorgt voor een hoogwaardige verbinding
tussen USB 2.0 mobiele apparaten met een micro USB-aansluiting (zoals BlackBerry® of op Android
gebaseerde smartphones, digitale camera's, PDA's, tablet-pc's en GPS-systemen) en een voor USB
geschikte computer, voor alledaagse werkzaamheden zoals datasynchronisatie, bestandsoverdracht en
opladen.

De linkshoekige micro USD-connector plaatst de kabel zodanig dat u gemakkelijk toegang hebt tot uw
voor iOS geschikte mobiele digitale apparaat in zowel staand als liggend formaat, zelfs tijdens het
opladen.

Ontworpen en gemaakt voor maximale duurzaamheid wordt deze hoogwaardige USB A naar linkshoekige
micro B-kabel gedekt door de levenslange garantie van StarTech.com.

Als alternatief biedt StarTech.com ook een 91 cm lange USB A naar rechtshoekige micro B-kabel
(UUSBHAUB3RA), die hetzelfde comfort biedt als deze linkshoekige kabel, maar waardoor u vanaf de
andere kant toegang hebt tot uw USB micro B-apparaten.
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Certificaties, rapporten
en compatibiliteit

Toepassingen

• Voor datatransmissie, aansluiting van diverse USB-apparaten en als
voeding, terwijl uw micro USB-apparaat wordt opgeladen, zonder dat
de kabel in de weg zit

Eigenschappen

• 1 USB 'A' mannelijke connector
• 1 linkshoekige USB micro-B mannelijke connector
• Ondersteunt hoge transmissiesnelheden tot 480 Mbps
• Gegoten connectoren met trekontlasting
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Warranty Lifetime

Hardware Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride

Prestaties Type en snelheid USB 2.0 - 480 Mbit/s

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

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

Fysieke
eigenschappen

Draaddikte 24/30 AWG

Gewicht product 19 g [0.7 oz]

Kabellengte 0.9 m [3 ft]

Kleur Zwart

Lengte product 0.9 m [3 ft]

Verpakkingsinformatie Package Height 10 mm [0.4 in]

Package Length 22.5 cm [8.9 in]

Package Width 12.5 cm [4.9 in]

Verzendgewicht (verpakt) 24 g [0.8 oz]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd 1 - 91 cm micro USB-kabel - A naar linkshoekige micro B

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