
USB-C naar USB-A Data Transfer Kabel voor Mac en Windows, USB 3.0 (5Gbps), 
Windows Easy Transfer Kabel, Mac Data Transfer

Productcode: USBC3LINK

Breng bestanden snel over van uw oude computer naar uw nieuwe met USB-C uitgevoerde laptop of 
desktopcomputer, via USB 3.0. Deze gegevensoverdrachtkabel is gemakkelijk te gebruiken en werkt 
met zowel Mac en Windows®.

De transferkabel bespaart u tijd en energie waneer u gaat upgraden van een USB-A-computer naar uw 
nieuwe USB Type-C-computer. U kunt uw bestanden en instellingen snel overzetten via USB 3.0, ook 
bekend als USB 3.1 Gen 1, met bestandstransmissiesnelheden tot 5 Gbps. Er is geen CD of download 
vereist - de software is opgeslagen op de kabel zodat u klaar bent om te beginnen.

Wanneer u uw nieuwe computer configureert, biedt de USB 3.0-overdrachtkabel een brede 
compatibiliteit waardoor u bestanden kunt overbrengen tussen twee computers, inclusief Windows 
naar Windows, Windows naar Mac, Mac naar Windows en zelfs Mac naar Mac.

De kabel is compatibel met de Windows Easy Transfer-software voor migratie naar een nieuwere 
Windows-versies, tot Windows 8 (Windows 8.1 ondersteunt geen data transfer kabels). De 
PCLinq-software, opgeslagen op de kabel, biedt bestandsoverdracht in welke richting dan ook tussen 
elk compatibel besturingssysteem, waarbij geen CD of download is vereist.

Deze dataoverdrachtkabel komt met een handige lengte van 2 m en is daarmee gemakkelijk in het 
gebruik.

De USBC3LINK wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische 
ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



     

        

Toepassingen

• Bij het upgraden naar een nieuwe computer, migreer gegevens en breng bestanden en instellingen 
over van uw oudere pc of Mac

• Een gemakkelijke oplossing voor de overdracht van documenten, foto's, muziek en andere 
bestanden naar uw nieuwe computer

Eigenschappen

• HANDIGE DATA TRANSFER: Deze USB-C naar USB Data Transfer Kabel maakt rechtstreekse 
verbinding voor file transfer en backup (USB3.2 Gen1, 5Gbps); Ideaal voor nieuwe systeem 
implementaties, data migratie of data recovery

• BREDE COMPATIBILITEIT: Werkt met Windows/macOS; PCLinq-software is op de kabel opgeslagen 
en wordt automatisch geïnstalleerd bij aansluiting; Geen extra software of drivers nodig; Compatibel 
met Windows Easy Transfer voor systeemmigratie (tot Windows 8)

• MAKKELIJK MEE TE NEMEN: Deze 2m USB-C naar USB-A data transfer kabel is USB bus-powered en 
vereist geen externe power adapter; Geschikt voor het uitvoeren van data transfers on-the-go

• HOGERE PRODUCTIVITEIT: USB 3.2 Gen 1 ondersteunt tot 5 Gbps en is backwards compatible met 
USB 2.0; Auto-driver setup zorgt voor eenvoudige data transfer naar meerdere workstations met 
minimale setup tijd; Stroom & Activiteit LED op USB-A poort

• DE KEUZE VAN DE IT-PRO: deze USB-C naar USB Data Transfer Kabel werd ontworpen en gemaakt 
voor IT-professionals en geniet van gratis levenslange 24/5 meertalige technische ondersteuning

Hardware

Garantiebeleid 2 Years

Poorten 1

Chipsetcode OTi - 7300

Prestaties

Maximale 5 Gbit/s



overdrachtsnelheid

Type en snelheid USB 3.0 - 5 Gbit/s

Connector(en)

Type connector(en) 1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 1, 5Gbps)

1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)

Software

Besturingssystemen Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11

macOS 10.8 tot 10.15 

<strong> NB:</strong> De meegeleverde PCLinq 
software is vereist voor Windows 10, 8.1 en MacOS. In 
Windows 10 en 8.1 biedt Windows geen ondersteuning 
meer voor kabels met de Windows Easy Transfer 
software.

Indicatoren

LED-indicatoren 2 - Verbinding/activiteit

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)

Opslagtemperatuur -10°C to 80°C (14°F to 176°F)

Vochtigheid 5%RV ~ 90%RV

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Type behuizing Kunststof

Kabellengte 78.7 in [2000 mm]

Lengte product 1.5 in [38.5 mm]

Breedte product 0.9 in [23.5 mm]

Hoogte product 0.4 in [1.1 cm]

Gewicht product 2.5 oz [72 g]



Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 5.6 in [14.2 cm]

Package Width 6.7 in [17 cm]

Package Height 1.2 in [30 mm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

4.5 oz [128 g]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - gegevensoverdrachtkabel

1 - verkorte handleiding

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


