USB-C-kabel - M/M - 1 m - USB 2.0
StarTech ID: USB2CC1M

Med denna USB-C™ till USB C-kabel kan du ladda och synka dina USB Type-C™-enheter. Den är dessutom
kompatibel med Thunderbolt™ 3-portar.

Ladda och synka dina mobila enheter
Anslut dina nyare mobila USB-C-enheter, som till exempel Nokia® N1-surfplattan och Nexus™ 6P- och 5Xtelefoner, till din dator. Kabeln ger laddning på upp till 3 A och stöder dataöverföringshastigheter på upp till
480 Mbps.

Strömförse din bärbara dator
Med upp till 3 A kan denna USB Type-C-kabel dessutom användas till att strömförse en bärbar USB-C-dator,
som till exempel din Apple MacBook eller ChromeBook Pixel™. Anslut helt enkelt din bärbara dator till din USBC-väggladdare.

Behåll kabeln som en reserv när du reser
Byt ut kabeln som hörde till din enhet eller behåll den som en reserv när du reser så att alla dina enheter är redo
att användas när du behöver dem när du är ute och reser.

Övervinn generationsklyftan
USB Type-C-kontakten är mindre och enklare att använda än tidigare USB-kontakter. Tack vare den vändbara
designen kan du koppla in den i enheten med vilken sida som helst uppåt. Koppla in kabeln åt rätt håll varje
gång - ingen mer frustration eller portskada.

Få överlägsna anslutningar med USB-IF-certifierade kablar
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Denna USB-C-kabel har certifierats med USB-IF (USB Implementers Forum) för att uppfylla alla USB 2.0specifikationer. Detta inkluderar alla miljö-, elektronik- och mekanikstandarder som fastställts av USBöverensstämmelser. Detta garanterar en tillförlitlig kabel av hög kvalitet för alla dina USB-C-enheter.
USB2CC1M från StarTech.com täcks av en livstidsgaranti för garanterad pålitlighet.

Användning

Strömförse dina USB-C-kapabla bärbara datorer med en USB Type-C-väggladdare
Ladda dina mobila USB-C-enheter med USB-C-dator eller väggladdare
Synka dina USB-C-enheter med en USB-C-dator

Funktioner

USB-IF certifierad
Anslut enkelt med vändbara USB Type-C-kontakter som kan kopplas in i dina enheter med endera sida
upp
Thunderbolt 3 port-kompatibelt
Garanterad pålitlighet med vår livstidsgaranti
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Tekniska specifikationer

Warranty
Lifetime
Kabelmanteltyp
PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning
Aluminiummylarfolie med flätning
Kontaktplätering
Nickel
Typ och hastighet
USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connector A
1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 Hane
Connector B
1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 Hane
Färg
Svart
Kabellängd
1 m [3.3 ft]
Kontakttyp
Rak
Produktlängd
1 m [3.3 ft]
Produktvikt
28 g [1 oz]
Tråddimension
22/30 AWG
Förpackningsantal
1
Fraktvikt (förpackning) 34 g [1.2 oz]
Ingår i paketet
1 - 1 m USB 2.0 USB-C™-kabel - M/M
Certifikat, rapporter och kompatibilitet
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