
0,5 m Thunderbolt 3 (40 Gbps) USB-C-kabel -
Thunderbolt-, USB- och DisplayPort-kompatibel
Product ID: TBLT34MM50CM

Med denna Thunderbolt™ 3-kabel (40 Gbps) kan du ansluta till vilken Thunderbolt 3 port (USB-C™) som
helst för att ge video och data till dina Thunderbolt- och USB-enheter. Dessutom kan kabeln ge ström för
att ladda dina enheter och du kan länka upp till sex Thunderbolt 3-enheter som en del av en kedjekopplad
anslutning.
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Snabbare dataöverföringar

Denna kabel stöder dataöverföringshastigheter på 40 Gbps vid anslutning till en Thunderbolt 3-enhet så
att du kan föra över foto- och videofiler fyra gånger snabbare än med en USB 3.1 Gen 2-kabel (10 Gbps).
Du kan till exempel föra över en 4K-film på ett par sekunder. Vid anslutning till en USB 3.1-enhet stöder
kabeln dataöverföringshastigheter på 10 Gbps.

Full 4K-video

Kabeln stöder full 4K 60 Hz- eller 5K 60 Hz-video. Den är perfekt för att ansluta din dockningsstation eller
bärbara dator till en skärm med enastående upplösning, kontrast och färgdjup för fantastiska detaljer.

Mångsidig ström

Denna Thunderbolt 3-kabel ger upp till 60 W för att ladda en bärbar dator eller för att strömförse en
skärm och 15 W för bussdrivna enheter som till exempel ett hårddiskkabinett.

Thunderbolt-nätverk

Kabeln är ett enkelt sätt att ansluta flera Thunderbolt 3-kapabla bärbara datorer för peer-to-peer-nätverk
på 10 Gb. Den är perfekt för att skapa mindre arbetsgrupper och dela tillägg som till exempel skrivare och
lagring. Du kan dessutom ansluta två bärbara Thunderbolt 3-datorer för PC-migreringar.

TBLT34MM50CM täcks av en 2-årsgaranti.
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Certifikat, rapporter
och kompatibilitet

Användning

• Anslut till en Thunderbolt-skärm eller dataenhet
• Anslut din bärbara Thunderbolt 3-dator till en dockningsstation och

strömförse datorn samtidigt med samma kabel
• Skapa peer-to-peer-nätverk för flera bärbara Thunderbolt 3-datorer
• Anslut, ladda och synka dina USB 3.1-enheter (till exempel mobila

enheter, bärbara hårddiskar och dockningsstationer) med en USB
3.1-kapabel dator

Funktioner

• Kompatibel med Thunderbolt-, USB- och DisplayPort-enheter
• Stöder datagenomströmning på 40 Gbps
• Thunderbolt-certifierad
• Dubbla skärmar med 5K 60 Hz eller 4K 60 Hz
• Docka med en enda kabel och strömförse din bärbara dator samtidigt
• Kedjekoppla upp till 6 enheter
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Warranty 2 Years

Hårdvara Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride

Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med flätning

Kontaktplätering Nickel

Kontakt(er) Connector A 1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) Hane

Connector B 1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) Hane

Utseende Färg Svart

Kabellängd 0.5 m [1.6 ft]

Produktbredd 12 mm [0.5 in]

Produkthöjd 7 mm [0.3 in]

Produktlängd 0.5 m [1.6 ft]

Produktvikt 20 g [0.7 oz]

Förpackning Förpackningsantal 1

Fraktvikt (förpackning) 25 g [0.9 oz]

Vad det är i lådan Ingår i paketet 1 - 0,5 m Thunderbolt™ 3 (40 Gbps) USB-C-kabel

Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.
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