
USB-A naar USB-C kabel - M/M - 0.5 m - USB 3.1
(10Gbps)
Product ID: USB31AC50CM

Met deze USB naar USB-C™ kabel kunt u uw USB 3.1, USB Type-C™ apparaten zoals een draagbare schijf
of mobiel apparaat aansluiten op de USB Type-A poort van uw computer of lader.

Synchroniseer en laad uw USB-C mobiele apparaten onderweg op

Deze 0,5 m kabel is bij uitstek geschikt voor aansluitingen op korte afstand voor het opladen en
synchroniseren van uw mobiele apparaten met uw laptop. Binnen enkele seconden kunt u grote
bestanden verplaatsen of films overdragen, met twee keer de snelheid van USB 3.0 en 20 keer sneller
dan USB 2.0.

U kunt de kabel ook gebruiken voor het opladen van uw apparaten vanaf een USB-A wandlader, autolader
of power bank - perfect voor onderweg, met eenvoudige, nette aansluitingen.

www.startech.com/nl
0800 0230 168



Aansluiten van uw USB 3.1 randapparatuur

De korte kabel kunt u gebruiken voor het inrichten van een kleine werkruimte op afstand, of in een café of
hotelkamer. Zo kunt een USB 3.1 randapparaat, zoals uw externe harde schijf op uw laptop aansluiten,
zonder dat een extra lange kabel in de weg zit.

Met een bandbreedte van 10 Gbps kunt u met deze USB 3.1 Gen 2 kabel uw USB Type-C apparaten in een
mum van tijd synchroniseren. Zo bespaart u tijd bij het kopiëren en back-uppen van uw data en hebt u
meer tijd voor uw projecten en presentaties.

De USB31AC50CM van StarTech.com wordt gedekt door een 2-jarige garantie voor gegarandeerde
betrouwbaarheid.
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Certificaties, rapporten
en compatibiliteit

Toepassingen

• Sluit USB-C randapparaten, zoals een draagbare schijf, aan op uw
USB-A laptop of tablet

• Laad uw mobiele USB-C apparaat vanaf een USB-A laptop of
wandlader

• Synchroniseer uw USB-C mobiele apparaat met een USB-A computer

Eigenschappen

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

• Gegarandeerde betrouwbaarheid dankzij onze 2-jarige garantie
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Warranty 2 Years

Hardware Connectormateriaal Nikkel

Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk

Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride

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

Connector(en) Connector A 1 - USB 3.1 USB Type-A (9-polig, Gen 2, 10 Gbps)
Mannelijk

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

Fysieke
eigenschappen

Breedte product 12 mm [0.5 in]

Draaddikte 30 AWG

Gewicht product 29 g [1 oz]

Hoogte product 10 mm [0.4 in]

Kabellengte 0.5 m [1.6 ft]

Kleur Zwart

Lengte product 0.5 m [1.6 ft]

Stijl connector Recht

Verpakkingsinformatie Verzendgewicht (verpakt) 29 g [1 oz]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd 1 - usb-c naar usb-a kabel

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