Delock Καλώδιο USB 2.0 Τύπου-A αρσενικό > USB 2.0 τύπου-Α
θηλυκό πλαίσιο στερέωσης 0,5 m.
Περιγραφή
Αυτό το καλώδιο από τη Delock μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για την επέκταση μιας σύνδεσης USB
καθώς και για τη σύνδεση διαφόρων συσκευών. Η
θηλυκή θύρα μπορεί να προσαρτηθεί με δύο βίδες, π.χ.
σε ένα bracket υποδοχής, σε έναν αγωγό καλωδίων ή
ένα περίβλημα ανάλογου ανοίγματος. Με τον τρόπο
αυτό, είναι δυνατή η εγκατάσταση ενός συνδέσμου USB
σε μια εύκολα προσβάσιμη θέση.

Προδιαγραφές
• Συνδετήρας:
1 x USB 2.0 Τύπου-A αρσενικό >
1 x USB 2.0 τύπου-A θηλυκό με παξιμάδια για εγκατάσταση
• Τύπος βίδας: #4-40 UNC
• Οπή στερέωσης: περίπου 15 x 8 mm, βήμα οπής βίδας περίπου 30 mm
• Μετρητής καλωδίου:
Γραμμή δεδομένων 28 AWG
γραμμή τροφοδοσίας 24 AWG
• Διάμετρος καλωδίου: περίπου 4,5 mm
• Επιχρυσωμένο βύσμα
• Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 480 Mb/s
• Χρώμα: μαύρο
• Μήκος συμπεριλ. συνδέσμου: περ. 0,5 m

Αρ. προϊόντος 85461
EAN: 4043619854615
Χώρα προέλευσης: China
Συσκευασία: Poly bag

Απαιτήσεις συστήματος
• Μια ελεύθερη διεπαφή USB
Περιεχόμενα συσκευασίας
• Καλώδιο πλαισίου στερέωσης USB
• 2 βίδες
Εικόνες
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General
Tehnički podaci:

USB 2.0

Interface
Priključak 1:

1 x USB 2.0 Tipa-A, muški

Priključak 2:

1 x USB 2.0 Tipa-A, ženski

Technical characteristics
Brzina prijenosa podataka:

480 Mbps

Physical characteristics
Promjer kabela:

4,5 mm

Površinska zaštita kontakata:

pozlaćeni

Conductor gauge:

AWG 28 podatkovni vod
AWG 24 vod napajanja

Duljina vijka:

30 mm

Vrsta vijka:

#4-40 UNC

Duljina:

50 cm

Boja:

crni

© 2020 by Delock . Όλες οι επωνυμίες και τα σύμβολα που αναφέρονται στο παρόν ανήκουν στον αντίστοιχο
δημιουργό. Εξαιρούνται σφάλματα εκτύπωσης, αλλαγές και άλλου τύπου σφάλματα.
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

www.delock.com
85461

2/2
28.02.2020

