Delock Cablu cu conector tată EASY-USB 2.0 Tip-A > conector
tată EASY-USB 2.0 Tip Micro-B, în unghi spre stânga / dreapta, 1
m, negru
Descriere scurta
Acest cablu de la Delock cu conector tată EASY-USB Tip
A şi conector tată EASY-USB Tip Micro-B poate fi
conectat la portul mamă USB corespunzător în ambele
direcţii. Astfel, conectorul tată poate fi utilizat pe ambele
părţi, ceea ce face conectarea mai uşoară.

Specificatii
• Conectori:
1 x tată USB 2.0 Tip-A reversibil >
1 USB 2.0 Tip Micro-B, inversabil, tată, în unghi spre stânga / dreapta
• Port tată USB-A şi port tată micro USB utilizabile în ambele direcţii
• Grosime cablu:
Linia de date 28 AWG
Linia de alimentare 24 AWG
• Diametru cablu: ca. 4,5 mm
• Conectori placat cu aur
• Culoare: negru
• Lungime, inclusiv conectori: cca. 1 m

Nr. 83846
EAN: 4043619838462
Țara de origine: China
Pachet: Poly bag

Cerinte de sistem
• PC sau laptop cu un port USB Tip-A liber
• Dispozitiv cu port USB 2.0 Tip Micro-B
Pachetul contine
• Cablu
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General
Specification:

USB 2.0

Interface
Conector 1:

1 x tată USB 2.0 Tip-A reversibil

Conector 2:

1 USB 2.0 Tip Micro-B, inversabil, tată, în unghi spre stânga / dreapta

Technical characteristics
Data transfer rate:

USB 2.0 up to 480 Mb/s

Physical characteristics
Cable diameter:

4,5 mm

Pin finishing:

gold-plated

Conductor gauge:

28 AWG data line
24 AWG power line

Lungime:

1m

Colour:

negru
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