
Korte micro-USB-kabel – 0,5 m
Product ID: USBAUB50CMBK

De USBAUB50CMBK micro USB-kabel is perfect voor verbindingen op korte afstand en is een betrouwbare
oplossing voor het opladen en synchroniseren van uw mobiele micro USB-apparaten. Daarnaast heeft de
kabel een compact design zodat u deze tijdens het opladen en synchroniseren in uw apparaat kunt steken
zonder deze uit zijn hoes te moeten halen.

Laad uw apparaten op in uw auto tijdens het woon-werkverkeer

Deze 0,5 m korte kabel is een ideale oplaadkabel voor in de auto of om kabelwarboel te verminderen bij
het synchroniseren met uw laptop - perfect voor mensen onderweg, waarmee eenvoudige, nette
aansluitingen worden verkregen.

Gebruik deze kabel als reserve als u onderweg bent

Vervang de kabel die bij uw apparaat werd geleverd of bewaar hem als een reservekabel in uw laptoptas,
rugzak of andere draagtas.
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Gemakkelijk verbinding maken

Nu hoeft u uw telefoon of tablet niet meer uit de hoes te halen telkens als u uw apparaat oplaadt of
synchroniseert. De kabel heeft een slank Micro USB-connectorprofiel waardoor u uw apparaat kunt
aansluiten zelfs als deze in een beschermhoes zit.

Ontworpen en gemaakt voor maximale duurzaamheid wordt deze hoogwaardige USB-A naar Micro-B-
kabel gedekt door de levenslange garantie van StarTech.com.
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Certificaties, rapporten
en compatibiliteit

Toepassingen

• Voor het opladen en synchroniseren van uw micro USB mobiele
digitale apparaten

Eigenschappen

• Slanke micro USB-connector
• Aluminum-Mylar folie met gevlochten afscherming
• Ondersteunt USB-overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s
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Warranty Lifetime

Hardware 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 Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk

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

Speciale opmerkingen
/ vereisten

Notitie Micro USB-connector is 10 mm breed en 6 mm hoog (zie
tekening)

Fysieke
eigenschappen

Breedte product 5.000

Draaddikte 28 AWG

Gewicht product 20 g [0.7 oz]

Hoogte product 5.000

Kabellengte 0.5 m [1.6 ft]

Kleur Zwart

Lengte product 0.5 m [1.6 ft]

Stijl connector Recht

Verpakkingsinformatie Package Height 15 mm [0.6 in]

Package Length 22.2 cm [8.7 in]

Package Width 12.5 cm [4.9 in]

Verpakkingsaantal 1

Verzendgewicht (verpakt) 21 g [0.7 oz]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd 1 - 0,5 m micro USB-kabel voor mobiel
opladen/synchroniseren - A naar micro B

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