Delock Modul USB 2.0 Easy 45 Cablu retractabil USB Tip A la
EASY-USB Tip Micro-B, alb
Descriere scurta
Acest cablu retractabil Easy 45 de la Delock poate fi
conectat la un computer, laptop sau sursă de alimentare
cu conector USB-A și poate fi utilizat pentru a transfera
date sau pentru a încărca diverse dispozitive cu interfață
USB de Tip Micro-B. Mecanismul simplu de prindere
asigură că modulul este ferm fixat și poate fi îndepărtat cu
ușurință dacă este necesar.
Flexibil
Cablul USB 2.0 poate fi extras în șase etape și astfel
oferind lungi diferite, în funcție de cerințe. În cazul în care
cablul nu este necesar, acesta este rulat și depozitat în
mod îngrijit.
EASY-USB Tip Micro-B
Datorită conectorului EASY-USB Micro-B tată, acest cablu
poate fi conectat la portul USB Micro-B mamă în ambele
direcții. Astfel portul tată poate fi folosit pe ambele părți și
face conectarea ușoară.
Conexiuni Easy 45
Easy 45 este un sistem modular, variabil, care permite
adăugarea unor componente precum prize, conexiuni
HDMI sau USB, în funcție de nevoile dvs. Modulele Easy
45 sunt standardizate și pot fi montate în diferite suporturi
de module sau conducte de cablu. Easy 45 construiește
interfața dintre instalarea electrică, de rețea și de sistem și
multe dispozitive periferice, cum ar fi TV, monitoare,
imprimante, laptopuri și multe altele.
Specification
• Conectori:
1 x USB 2.0 Tip-A tată
1 x EASY-USB Tip Micro-B tată
• Grosime cablu:
Cablu de încărcare: 24 AWG
Cablu de date: 30 AWG
• Cabluri plate
• Curent de ieşire maxim: 2 A
• Rată de transfer a datelor de până la 480 Mbps
• Tensiune: max. 5 V
• Lungime, inclusiv conectori:
Cablu gazdă USB-A aprox. 12 cm
Dispozitiv-cablu micro USB, cca. 50 cm (extins)
• Potrivit pentru suportul modulului Delock Easy 45
• Potrivit pentru conducta de cablu de 45 mm cu adâncimea minimă de 45 mm
• Dimensiunea modulului: 22,5 x 45 mm
• Dimensiunui (LxlxÎ): aprox. 45,0 x 22,5 x 47,0 mm
• Culoare: alb
Cerinte de sistem
• Sursă de alimentare cu un port liber USB de Tip-A
• PC sau laptop cu un port USB Tip-A liber
• Dispozitiv cu port USB Tip Micro-B
• Un port modul liber Delock Easy 45
Pachetul contine

Nr. 81319
EAN: 4043619813193
Țara de origine: China
Pachet: • Pungă din plastic cu
închidere tip fermoar

• Modul cablu retractabil Easy 45
Imagini

General
Specification:

USB 2.0

Interface
Conector 1:

1 x USB 2.0 Type-A male

Conector 2:

1 x USB 2.0 Type Micro-B male

Technical characteristics
Data transfer rate:

480 Mbps

Maximum current:

2A

Voltage:

5V

Physical characteristics
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Connector color:

alb

Lungime:

47 mm

Width:

22,5 mm

Colour:

RAL 9003 Weiß

