Delock Καλώδιο EASY-USB 2.0 τύπου-Α αρσενικό > EASY-USB
2.0 τύπου Micro-B αρσενικό με γωνία προς τα αριστερά / δεξιά
1 μ. μαύρο
Περιγραφή
Αυτό το καλώδιο από τη Delock με EASY-USB Τύπου-A
αρσενικό και EASY-USB Τύπου Micro-B αρσενικό μπορεί
να συνδεθεί στην κατάλληλη θηλυκή θύρα USB και στις
δύο κατευθύνσεις. 'Ετσι ο αρσενικός σύνδεσμος μπορεί
να χρησιμοποιηθεί και με τις δύο πλευρές, γεγονός που
καθιστά τη σύνδεση ευκολότερη.

Προδιαγραφές
• Συνδετήρας:
1 x USB 2.0 Τύπου-A αναστρέψιμο αρσενικό >
1 x USB 2.0 τύπου Micro-B αναστρέψιμο αρσενικό με γωνία προς τα αριστερά / δεξιά
• Αρσενική θύρα USB-A και αρσενική θύρα Micro USB που χρησιμοποιείται σε δύο
κατευθύνσεις
• Μετρητής καλωδίου:
Γραμμή δεδομένων 28 AWG
γραμμή τροφοδοσίας 24 AWG
• Διάμετρος καλωδίου: περίπου 4,5 mm
• Επιχρυσωμένο βύσμα
• Χρώμα: μαύρο
• Μήκος συμπεριλ. συνδέσμου: περ. 1 m

Αρ. προϊόντος 83846
EAN: 4043619838462
Χώρα προέλευσης: China
Συσκευασία: Poly bag

Απαιτήσεις συστήματος
• Η/Υ ή Φορητός υπολογιστής με ελεύθερη Θύρα USB τύπου-A
• Συσκευή με θύρα USB 2.0 Τύπου Micro-B
Περιεχόμενα συσκευασίας
• Καλώδιο
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Εικόνες
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General
Tehnički podaci:

USB 2.0

Interface
Priključak 1:

1 x USB 2.0 Tipa-A reverzibilni muški

Priključak 2:

1 x USB 2.0 Tipa Micro-B reverzibilni muški kutni lijevi / desni

Technical characteristics
Brzina prijenosa podataka:

USB 2.0 do 480 Mb/s

Physical characteristics
Promjer kabela:

4,5 mm

Površinska zaštita kontakata:

pozlaćeni

Conductor gauge:

AWG 28 podatkovni vod
AWG 24 vod napajanja

Duljina:

1m

Boja:

crni
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