
StarTech.com Micro-USB kabel met rechts haakse connectors(USB2AUB2RA1M)
StarTech.com Micro-USB kabel met rechts haakse connectors - 1m - M/M - USB A naar Micro B
kabel - USB-kabel - micro-USB type B (M) naar USB (M) - USB 2.0 - 1 m - connector met hoek
naar rechts - zwart - voor
P/N:USB2PCARBK,USB2PCARBKS,USBEXTAA10BK,USBEXTAA6BK,USBLT2PCARW,USBUB2PCARB

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.

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.

Vervang de kabel die bij uw mobiele micro USB-apparaat werd geleverd of bewaar hem als een
reservekabel als u op reis bent,zodat uw mobiele apparaten onderweg altijd gebruiksklaar zijn.

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.

Belangrijkste specificaties

Productbeschrijving StarTech.com Micro-USB kabel met rechts haakse connectors - 1m - M/M - USB A naar Micro B kabel -
USB-kabel - micro-USB type B naar USB - 1 m

Type USB-kabel

Functies Connector met hoek naar rechts

Lengte 1 m

Connector 5 pins-micro-USB type B - male

Aansluiting (tweede
uiteinde) 4 pin USB Type A - male

Conformiteitsnormen USB / USB 2.0

Kleur Zwart

Garantie van de
fabrikant Levenslange beperkte garantie

Ontworpen voor P/N:USB2PCARBK,USB2PCARBKS,USBEXTAA10BK,USBEXTAA3BK,USBEXTAA6BK,USBLT2PCARW,USBUB2PCARB

Uitgebreide specificaties

Algemeen

Type USB-kabel

American Wire
Gauge (AWG) 24/30

Vlakke aansluiting Nikkel

Functies Connector met hoek naar rechts

Lengte 1 m

Kleur Zwart



Connectiviteit

Connector 5 pins-micro-USB type B - male

Aansluiting (tweede
uiteinde) 4 pin USB Type A - male

Diversen

Conformiteitsnormen USB / USB 2.0,RoHS

Afmetingen
&gewicht
(transport)

Service &Support Levenslange beperkte garantie

Informatie over
Compatibiliteit

Ontworpen voor P/N:USB2PCARBK,USB2PCARBKS,USBEXTAA10BK,USBEXTAA3BK,USBEXTAA6BK,USBLT2PCARW,USBUB2PCARB

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


