Micro-USB kabel met rechts haakse connectors M/M - 2m
Product ID: USB2AUB2RA2M

Deze Micro-USB kabel heeft twee rechtshoekige connectors waarmee u moeilijk bereikbare poorten kunt
aansluiten en ook kabel- en poortbeschadiging kunt voorkomen. De kabel is ideaal voor het opladen van
uw mobiele apparaten in een auto of voor de aansluiting op randapparaten die moeilijk met een rechte
connector kunnen worden aangesloten.
Maak verbinding met moeilijk bereikbare poorten
Met de rechtshoekige connectors kunt u verbinding maken met poorten die anders niet of moeilijk
bereikbaar kunnen zijn. Perfect voor het opladen van in de auto bevestigde, mobiele apparaten of voor
het aansluiten van uw draagbare harde schijf of ander Micro-USB 2.0 apparaat op uw computer, geheel
volgens uw installatiebehoeften.
De hoekige connectors voorkomen dat de kabel in vreemde hoeken wordt gebogen of te sterk wordt
belast bij het maken van een verbinding. Het biedt een meer natuurlijke vorm op de aansluitpunten,
waardoor onnodige belasting en beschadiging van de kabel en poorten worden vermeden.
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Synchroniseer en laad uw USB 2.0 mobiele apparaten op
Laad uw USB 2.0 Micro B-telefoons en -tablets op met vol oplaadvermogen, zonder de oplaadtijd te
verhogen, zelfs op een afstand van 2 meter van uw lader.
Deze lange kabel lost afstandsbeperkingen op en zorgt ervoor dat u aangesloten blijft zelfs als u
aantekeningen maakt in een vergaderruimte, e-mails controleert in een hotelkamer of leest in een café.
Maak gemakkelijk verbinding met uw mobiele apparaten
De kabel heeft een dunne, maar robuuste connector, zodat u uw telefoon of tablet kunt aansluiten zonder
de beschermhoes te moeten verwijderen. Bovendien kunt u dankzij de rechtshoekige Micro-USB
connector sms-en, werken of games spelen op uw mobiele apparaat, zelfs tijdens het opladen, zonder dat
de kabel in de weg zit.
De USB2AUB2RA2M 2 meter lange kabel wordt gedekt door de levenslange garantie van StarTech.com,
voor gegarandeerde betrouwbaarheid.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications
•
•

Synchroniseer en laad uw Micro-USB mobiele apparaten op
Sluit uw Micro-USB 2.0 apparaten aan, zoals een externe harde
schijf, op uw pc of laptop

Features
•
•

Sluit uw apparaat en uw computer of lader aan, zelfs op moeilijk
bereikbare plaatsen en in nauwe ruimtes
Plaats uw USB 2.0 apparaten waar u die nodig hebt in uw

•

werkomgeving
Gegarandeerde betrouwbaarheid dankzij onze levenslange garantie
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Warranty

Lifetime

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

Draaddikte

24/30 AWG

Gewicht product

1.4 oz [41 g]

Kabellengte

6.6 ft [2 m]

Kleur

Zwart

Lengte product

6.6 ft [2 m]

Stijl connector

Haaks met hoek naar rechts

Package Height

0.6 in [14 mm]

Package Length

8.9 in [22.5 cm]

Package Width

4.9 in [12.5 cm]

Verpakkingsaantal

1

Verzendgewicht (verpakt)

1.6 oz [46 g]

Meegeleverd

1 - 2 m rechtshoekige Micro USB 2.0 kabel

Hardware

Fysieke
eigenschappen

Verpakkingsinformatie

Wat wordt er
meegeleverd

Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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