
76 cm oprolbare USB-combokabel - USB-naar-
micro-USB en mini-USB - M/M
Product ID: USBRETAUBMB

Dankzij de USBRETAUBMB 76 cm oprolbare USB-naar-micro- en mini-USB-combokabel kunt u diverse
mobiele apparaten, zoals smartphones, tablets of digitale camera's, op uw computer aansluiten voor
dagelijkse taken, waaronder opladen, datasynchronisatie of bestandsoverdracht.

Deze 2-in-1 multifunctionele kabel is de perfecte oplossing om uw mini-USB- of micro-USB-apparaat aan
te sluiten zonder dat u steeds tussen 2 afzonderlijke kabels moet wisselen.

Bovendien zorgt het oprolbare, compacte, lichte design voor een draagbare oplossing die de kabel perfect
maakt om als accessoire in uw laptoptas of -koffer mee te nemen.

De USBRETAUBMB wordt gedekt door de levenslange garantie van StarTech.com voor betrouwbare,
langdurige verbindingen tussen uw mini-/micro-USB- en standaard USB-apparaten.
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Certificaties, rapporten
en compatibiliteit

Toepassingen

• Sluit een mini-USB-B- of micro-USB-B-apparaat aan op een
standaard USB-poort op uw computer

• Geschikt voor mobiele apparaten – laad uw accu op, zet foto’s over
vanaf uw digitale camera, synchroniseer gegevens, etc.

Eigenschappen

• 1 USB A mannelijke connector
• 1x mannelijke micro-USB-B-connector
• 1x mannelijke mini-USB-B-connector
• Intrekbare uitvoering
• Ondersteunt USB 2.0 overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s
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Warranty 2 Years

Hardware Connectormateriaal Nikkel

Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride

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

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

1 - USB Mini-B (5-polig) Mannelijk

Fysieke
eigenschappen

Breedte product 29.2 cm [11.5 in]

Gewicht product 21 g [0.7 oz]

Hoogte product 18.2 cm [7.2 in]

Kabellengte 0.8 m [2.5 ft]

Kleur Zwart

Lengte product 0.8 m [2.5 ft]

Stijl connector Recht

Verpakkingsinformatie Package Height 16 mm [0.6 in]

Package Length 22.5 cm [8.9 in]

Package Width 12.5 cm [4.9 in]

Verpakkingsaantal 1

Verzendgewicht (verpakt) 26 g [0.9 oz]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd 1 - 76 cm USB-naar-micro-USB en mini-USB oprolbare
combokabel

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