Delock Aktivní optický kabel USB 3.0-A samec > USB 3.0-A
samice 20 m
Popis
Tento USB kabel od Delocku lze použít pro připojení USB
zařízení, jako jsou webové kamery nebo tiskárna, k PC
nebo notebooku. Tento aktivní optický kabel je obvzláště
tenký a může přenášet signály prakticky bez ztráty na delší
vdálenosti. Integrovaný konektor Micro USB a dodávaný
kabel Micro USB může být použit jako přídavné napájení.

Poznámka
• Pokud napájení není dostatečné, připojte prosím take dodaný kabel Micro USB k
počítači.
• Pokud chcete připojit hub, doporučujeme použít zařízení se samostatným napájecím
zdrojem.
• Zástrčky kabelu se mohou zahřívat; zajistěte dostatečné větrání a nezakrývejte
konektory.
• Integrovaný chipset přenáší signály zařízení USB 2.0 a USB 1.1, která mají být
přenášena
kabelem USB 3.0.

Číslo produktu 83739
EAN: 4043619837397
Země původu: China
Balení: Box

Specifikace
• Konektor:
1 x USB 3.0 Typ-A samec
1 x USB Typ Micro-B samice (5 V napájení) >
1 x USB 3.0 Typ-A samice
• Port USB samice se šrouby a maticemi (M2 x 0,4)
• Rychlost přenosu dat až 5 Gbps
• Zpětně kompatibilní s USB 2.0, USB 1.1
• Fibre optický kabel s velmi nízkou degradací signálu
• Není ovlivněn elektromagnetickým rušením
• Maximální výstupní proud: 900 mA
• Průměr kabelu: cca. 3 mm
• Barva: černá
• Délka včetně konektorů cca. 20 m
Systémové požadavky
• PC nebo notebook s volným USB 3.0 Typ-A portem
Obsah balení
• Aktivní optický kabel USB 3.0
• Kabel USB Typ-A na Typ Micro-B, délka ca. 50 cm
• Uživatelská příručka
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