1m USB-C kabel M/M - USB 2.0 - USB Type C kabel
Product ID: USB2CC1M

Met deze USB-C™ naar USB-C kabel kunt u uw USB Type-C™ apparaten opladen en synchroniseren. Deze
kabel is ook compatibel met Thunderbolt™ 3 poorten.

Synchroniseer en laad uw mobiele apparaten op
Sluit uw nieuwere mobiele USB-C apparaten, zoals de Samsung Galaxy S8, S8+, Nexus™ 6P, en 5X
telefoons, aan op uw computer. De kabel biedt een laadstroom tot 3 A, en ondersteunt
datatransmissiesnelheden tot 480 Mbps.

Voed uw laptop
Met tot 3A uitgangsvermogen kan deze USB Type-C kabel ook worden gebruikt voor de stroomvoorziening
van een USB-C laptop, zoals uw Apple MacBook of Chromebook Pixel™. Sluit uw laptop gewoon aan op uw
USB-C wandlader.
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Bewaar de kabel als een reservekabel als u op reis bent
Vervang de kabel die bij uw apparaat werd geleverd of bewaar hem als een reservekabel als u op reis
bent, zodat al uw apparaten onderweg altijd gebruiksklaar zijn.

Overbrug de generatiekloof
De USB Type-C connector is kleiner en gemakkelijker te gebruiken dan vorige USB connectors. Dankzij
het omkeerbare design kunt u de connector in uw apparaten steken ongeacht welke kant omhoogwijst.
Steek de kabel er altijd correct in - frustratie of beschadigde poorten behoren tot het verleden.

Zorg voor uitstekende verbindingen met USB-IF gecertificeerde kabels
Deze USB-C kabel is gecertificeerd volgens USB-IF (USB Implementers Forum) om aan alle USB 2.0
specificaties te voldoen. Daartoe behoren alle milieu-, elektrische en mechanische normen die voor USB
compliance vereist zijn. Het resultaat is een hoogwaardige, betrouwbare kabel voor al uw USB-C
apparaten.
De USB2CC1M van StarTech.com wordt gedekt door een levenslange garantie voor gegarandeerde
betrouwbaarheid.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications
•
•

Voed uw voor USB-C geschikte laptops met een USB Type-C
wandlader
Laad uw USB-C mobiele apparaten op met een USB-C computer of

•

wandlader
Synchroniseer uw USB-C apparaten met een USB-C computer

Features
•

USB-IF gecertificeerd

•

Maak gemakkelijker verbinding met omkeerbare USB Type-C
connectors, die in uw apparaat kunnen worden gestoken ongeacht
welke kant omhoogwijst.
Compatibel met Thunderbolt 3 poorten
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-C (24-pin) USB 2.0 Mannelijk

Connector B

1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 Mannelijk

Speciale opmerkingen
/ vereisten

Systeem- en kabelvereisten

Your USB-C port must support DisplayPort over USB-C (DP
Alt mode) in order to work with this adapter.

Voeding

Power Delivery

100W

Fysieke
eigenschappen

Draaddikte

22/30 AWG

Gewicht product

0.9 oz [26 g]

Kabellengte

3.3 ft [1 m]

Kleur

Zwart

Lengte product

3.3 ft [1 m]

Stijl connector

Recht

Verpakkingsaantal

1

Verzendgewicht (verpakt)

1.1 oz [31 g]

Meegeleverd

1 - 1 m USB 2.0 USB-C™ kabel - M/M

Hardware

Verpakkingsinformatie

Wat wordt er
meegeleverd

Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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