
USB-C naar Micro-B kabel - M/M - 0,5 m - USB 3.1
(10Gbps)
Product ID: USB31CUB50CM

Met deze USB-C™ naar Micro-B kabel kunt u uw USB 3.1 (10 Gbps) Micro-USB apparaten op uw USB
Type-C™ laptop aansluiten. U kunt ook uw USB 3.0 (5 Gbps) Micro-USB mobiele apparaten opladen en
synchroniseren.

Sluit uw apparaten aan terwijl u onderweg bent

Deze niet-standaard 0,5 meter lange kabel is perfect om uw USB-C laptop op korte afstand op een USB
3.1 schijfbehuizing, dock of ander Micro-USB apparaat aan te sluiten, waar u ook heengaat.

Met de korte kabel kunt u uw apparatuur installeren zonder dat lange kabels in de weg zitten. Deze kabel
is zeer mobiel, en is handig om mee te nemen als u off-site werkt of apparaten wilt verbinden in een café
of hotelkamer.

Met een bandbreedte van 10 Gbps kunt u met deze USB 3.1 Gen 2 kabel data overdragen en back-uppen,
en dat 2 keer sneller dan USB 3.0 en 20 keer sneller dan USB 2.0. U kunt ook uw oudere USB 3.0
randapparaten aansluiten op nieuwere computers met dataoverdrachtsnelheden tot 5 Gbps.
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Voed en laad uw USB 3.0 Micro-B apparaten op

Sluit uw Micro USB 3.0 telefoon of tablet aan op uw USB 3.1 laptop of desktop voor synchroniseren en
opladen.

De USB31CUB50CM wordt gedekt door de 2-jarige garantie van StarTech.com voor gegarandeerde
betrouwbaarheid.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications

• Sluit Micro USB 3.1 apparaten zoals een draagbare harde schijf,
video-opnameapparaten of oudere USB 3.0 apparaten, aan op een
USB 3.1 computer

• Synchroniseer of laad oudere Micro USB 3.0 mobiele apparaten op
vanaf een USB 3.1 laptop of desktopcomputer

Features

• USB 3.1 datatransmissiesnelheden tot 10 Gbps bij gebruik met USB
3.1 host en apparaat

• Eenvoudige verbindingen via een omkeerbare USB Type-C connector,
die in uw apparaat kan worden gestoken ongeacht welke kant
omhoogwijst

• Compatibel met Thunderbolt™ 3 poorten
• Gegarandeerde betrouwbaarheid dankzij onze 2-jarige garantie
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Warranty 2 Years

Hardware Connectormateriaal Nikkel

Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride

Prestaties Type en snelheid USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s

Connector(en) Connector A 1 - USB Type-C (24-polig) USB 3.1 (10 Gbps) Mannelijk

Connector B 1 - USB 3.1 USB Type Micro-B (10-polig, Gen 2, 10 Gbps)
Mannelijk

Fysieke
eigenschappen

Draaddikte 24/30 AWG

Gewicht product 0.9 oz [25 g]

Kabellengte 1.6 ft [0.5 m]

Kleur Zwart

Lengte product 1.6 ft [0.5 m]

Stijl connector Recht

Verpakkingsinformatie Verzendgewicht (verpakt) 0.9 oz [25 g]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd 1 - USB-C naar Micro-B-kabel

Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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