
StarTech.com 50cm .. 2m USB C kabel(USB31CC50CM, USB31CC1M, USB2CC2M)
StarTech.com 50cm .. 2m USB C kabel - M/M - USB 2.0 - USB Type-C kabel - Compatibel 
met USB-C apparaten zoals Apple MacBook Dell XPS Nexus 6P / 5X - USB-kabel - USB-C 
(M) naar USB-C (M) - Thunderbolt 3 / USB 2.0 - 50cm .. 2 m - zwart 

Deze USB-C naar USB-C kabel vereenvoudigt het opladen en synchroniseren van USB Type-C
apparaten,zoals de Nokia N1 tablet en Nexus 6P en 5X telefoons,via de USB-C poort van uw
computer.

De kabel is ook compatibel met Thunderbolt 3 poorten,zodat u uw USB-C mobiele apparaten kunt
opladen en synchroniseren met uw Thunderbolt 3 laptop.

De 2 meter lange kabel geeft u de extra lengte die u nodig hebt om afstandsbeperkingen op te
lossen en verbonden te blijven. U kunt uw USB-C apparaten opladen en synchroniseren,in bijna elke
omgeving. Zelfs wanneer u aantekeningen maakt in een vergaderruimte,e-mails controleert in een
hotelkamer of leest in een café kan uw mobiele apparaat gemakkelijk worden aangesloten op uw
computer of wandlader.

Met tot 3 A uitgangsvermogen kan deze USB Type-C kabel ook worden gebruikt voor de voeding van
een USB-C laptop,zoals uw Apple MacBook of Chromebook Pixel . Sluit de kabel gewoon aan op uw
USB-C laptop en op een USB-C wandlader.

Vervang de USB-C 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.

De kabel heeft strenge compliance-tests ondergaan en 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,waardoor u beschikt over een
betrouwbare,hoogwaardige kabel voor al uw USB-C apparaten.
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Algemeen

Type

Technologie

Beschermingsmateriaal

Materiaal van omhulsel

American Wire Gauge (AWG)

Vlakke aansluiting

Lengte

StarTech.com 50 cm .. 2m USB C kabel - M/M - USB 2.0 - USB Type-C kabel - 
Compatibel met USB-C apparaten zoals Apple MacBook Dell XPS Nexus 6P / 5X - 
USB-kabel type C -USB-C naar USB-C - 50 cm .. 2 m

USB-kabel type C

Dubbel afgeschermd

2 m

24 pins-USB-C - male

24 pins-USB-C - male

Thunderbolt 3 / USB 2.0

Zwart

Levenslange beperkte garantie

P/N:DKT30CHD,HB30C1A1CPD,HB30C3A1CFBW

USB-kabel type C

Dubbel afgeschermd

Aluminium-mylarfolie met boordsel

PVC

22/30

Nikkel

50 cm .. 2 m



Kleur Zwart

Gewicht 42 g

Connectiviteit

Connector 24 pins-USB-C - male

Aansluiting (tweede uiteinde) 24 pins-USB-C - male

Diversen

Conformiteitsnormen Thunderbolt 3 / USB 2.0,RoHS

Afmetingen &gewicht
(transport)

Service &Support Levenslange beperkte garantie

Informatie over
Compatibiliteit

Ontworpen voor P/N:DKT30CHD,HB30C1A1CPD,HB30C3A1CFBW

USB Specialist is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten in de documentatie van producten.


