
1m USB 2.0 USB-C naar USB-A kabel
Product ID: USB2AC1M

Moet u uw nieuwe USB-C™ mobiele apparaat aansluiten op een computer met een traditionele USB-A
USB-poort? Deze 1 m lange USB 2.0 USB-A-naar-USB-C-kabel is dan de perfecte oplossing. Deze kabel is
ook compatibel met Thunderbolt™ 3 poorten.

Opladen en synchroniseren van uw USB Type-C™ mobiele apparaten

Sluit uw nieuwere mobiele apparaten met een USB-C connector, zoals de Samsung Galaxy S8, S8+,
Nexus™ 6P en 5X telefoons, aan op uw computer, met dataoverdrachtsnelheden tot 480 Mbps.

Gemakkelijk verbinding maken

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

De USB2AC1M wordt gedekt door een levenslange garantie van StarTech.com voor gegarandeerde
betrouwbaarheid.

www.startech.com/nl
0800 0230 168



Certificaties, rapporten
en compatibiliteit

Toepassingen

• Voor het opladen en synchroniseren van uw USB-C mobiele digitale
apparaten

• Laad uw USB-C apparaten met een wandlader

Eigenschappen

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

• Gegarandeerde betrouwbaarheid dankzij onze levenslange garantie
• Compatibel met Thunderbolt 3 poorten
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Warranty Lifetime

Hardware Connectormateriaal Nikkel

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 Type-C (24-pin) USB 2.0 Mannelijk

Fysieke
eigenschappen

Breedte product 15 mm [0.6 in]

Draaddikte 20/28 AWG

Gewicht product 24 g [0.8 oz]

Hoogte product 5 mm [0.2 in]

Kabellengte 1 m [3.3 ft]

Kleur Zwart

Lengte product 1 m [3.3 ft]

Stijl connector Recht

Verpakkingsinformatie Verpakkingsaantal 1

Verzendgewicht (verpakt) 28 g [1 oz]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd 1 - 1 m USB 2.0 USB-C naar USB-A kabel

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.
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