Delock Aktiv optisk kabel USB 3.0-A hane > USB 3.0-A hona 50
m
Beskrivning
USB-kabel från Delock som användas för att ansluta USBenheter, så som en webbkamera eller en skrivare, till en
PC eller bärbar dator. Den aktiva optiska kabeln är extra
tunn och kan överföra signaler med i stort sett ingen förlust
över längre distanser. Den integrerade Micro USBanslutningen och den medföljande Micro USB-kabeln kan
ombesörja ytterligare ström.

Notera
• Om det inte finns tillräckligt med ström ska den medföljande Micro USB-kabeln även
anslutas till datorn.
• Om du vill ansluta en hubb rekommenderar vi att använda en enhet med en separat
strömförsörjning.
• Kontakterna på kabeln kan bli varma, därför måste ändamålsenlig ventilering
säkerställas
samt att anslutningarna inte får övertäckas.
• Den integrerade styrkretsen överför USB 2.0 och USB 1.1-signaler från enheterna som
ska
skickas via USB 3.0-kabeln.

Artikelnummer 83740
EAN: 4043619837403
Ursprungsland: China
Paket: Låda

Specifikationer
• Anslutning:
1 x USB 3.0 Typ-A, hane
1 x USB Typ Micro-B, hona (5 V strömtillförsel) >
1 x USB 3.0 Typ-A hona
• USB honaanslutning med skruvmutter (M2 x 0,4)
• Dataöverföringshastighet upp till 5 Gbps
• Bakåtkompatibel till USB 2.0 och USB 1.1
• Fiberoptisk kabel med väldigt låg signaldegradering
• Påverkas inte av elektromagnetisk störning
• Maximal utström: 600 mA
• Kabeldiameter: ca. 3 mm
• Färg: svart
• Längd inkl. kontakter: ca 50 m
Systemkrav
• Dator eller bärbar dator med en ledig USB 3.0 Typ-A-port
Paketets innehåll
• Aktiv optisk kabel USB 3.0
• USB Typ A till Typ Micro-B-kabel, längd ca. 50 cm
• Bruksanvisning
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