
DC power adapter - 5V, 2A voedingsadapter
Product ID: SVA5H2NEUA

Deze vervangende voedingsadapter kunt u gebruiken als voeding voor elk elektronisch apparaat met een
H-barrelconnector dat 5 V en tot 2 A nodig heeft.

Vervang uw defecte of verloren voedingsadapter

De adapter is de perfecte vervanging voor de verloren of beschadigde voedingsadapter die u gebruikte
voor het opladen van uw bestaande elektronica.

Houd een reservevoedingsadapter bij de hand

Als uitvaltijd geen optie is, is het handig om reservevoedingsadapters bij de hand te hebben zodat u niet
hoeft te wachten tot u een vervanging ontvangen heeft of uw apparaten moet vervangen alleen vanwege
de benodigde compatibiliteit met de voedingsbron.
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Deze voedingsadapter is een directe vervanging voor de voedingsadapters die bij de volgende
StarTech.com producten worden geleverd:
Dual-bay 2,5 inch harde-schijfbehuizing  (S252BU33R)
3-poorts draagbare USB 3.0 hub plus gigabit Ethernet (ST3300GU3B)
4-poorts compacte zwarte USB 2.0 hub (ST4202USB)
4-poorts zwarte USB 2.0 hub (ST4202USBGB)
7-poorts compacte zwarte USB 2.0 hub (ST7202USB)
7-poorts zwarte USB 2.0 hub (ST7202USBGB)
15 m USB 2.0 actieve kabel met 4-poorts hub (USB2EXT4P15M)
10 m USB 3.0 actieve verlengkabel (USB3AAEXT10M)
3 m USB 3.0 actieve verlengkabel (USB3AAEXT3M)
5 m USB 3.0 actieve verlengkabel (USB3AAEXT5M)
4K HDMI 4-poorts videosplitter (ST124HD4K)
Draadloze schermadapter met HDMI (WIFI2HDMCGE)
4-poorts HDMI automatische videoswitch (VS421HD4K)

De SVA12DN4NEUA wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische
ondersteuning van StarTech.com.
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/nl/HDD/Behuizingen/~S252BU33R
/nl/Kaarten-Peripherals/USB-3-Hubs/USB3-Hubs/usb-3-hub-gigabit-ethernet~ST3300GU3B
/nl/Kabels/USB-Kabels/A-B/usb-actieve-kabel-4-poorts-hub-15m~USB2EXT4P15M
/nl/Kabels/USB3-Kabels/10-meter-USB-30-Actieve-Verlengkabel~USB3AAEXT10M
/nl/Kabels/USB3-Kabels/3-meter-USB-30-Actieve-Verlengkabel~USB3AAEXT3M
/nl/Kabels/USB3-Kabels/5-meter-USB-30-Actieve-Verlengkabel~USB3AAEXT5M
/nl/AV/Splitters/HDMI/4x1-hdmi-splitter-4k~ST124HD4K
/nl/AV/Verlengers/HDMI-Verlengers/HDMI-draadloze-schermadapter-Miracast~WIFI2HDMCGE
/nl/AV/Schakelaars/4-poorts-HDMI-automatische-videoswitch-MHL-4K~VS421HD4K


Certificaties, rapporten
en compatibiliteit

Toepassingen

• Vervang een zoekgeraakte of defecte voedingsadapter
• Houd een extra voedingsadapter bij de hand voor uw cruciale

apparaten
• Gebruik één voedingsadapter als u naar meerdere regio's reist

Eigenschappen

• Ondersteunt een diversiteit aan apparaten die een voeding van 5 V
en 2 A (of minder) en een H-type barrel connector vereisen

• Verminder de uitvaltijd bij een storing door een reserve
voedingsadapter bij de hand te houden
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Warranty 2 Years

Voeding Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter

Ingangsspanning 100 - 240 AC

Ingangsstroom 0.4 A

Polariteit pin midden Positief

Stekkertype H

Uitgangsspanning 5 DC

Uitgangsstroom 2 A

Vermogensopname 10

Fysieke
eigenschappen

Breedte product 39 mm [1.5 in]

Gewicht product 100 g [3.5 oz]

Hoogte product 6.5 cm [2.5 in]

Lengte product 1.3 m [4.3 ft]

Verpakkingsinformatie Package Height 58 mm [2.3 in]

Package Length 10.3 cm [4.1 in]

Package Width 87 mm [3.4 in]

Verzendgewicht (verpakt) 178 g [6.3 oz]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd 1 - universele voedingsadapter (NA/JP, EU, VK, AU)

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