Delock Ενεργό οπτικό καλώδιο USB 3.0-A αρσενικό > USB
3.0-A θηλυκό 20 μ.
Περιγραφή
Αυτό το καλώδιο USB της Delock χρησιμοποιείται για τη
σύνδεση συσκευών USB, όπως μιας web-κάμερας ή ενός
εκτυπωτή σε ένα PC ή laptop. Αυτό το ενεργό οπτικό
καλώδιο είναι ιδιαίτερα λεπτό και μπορεί να μεταδώσει
σήματα με ορατά ελάχιστες απώλειες σε μακρινές
αποστάσεις. Ο ενσωματωμένος σύνδεσμος Micro USB
και το συμπεριλαμβανόμενο καλώδιο Micro USB μπορεί
να παρέχει επιπρόσθετη παροχή ρεύματος..

Σημείωση
• Εάν η παροχή ρεύματος δεν επαρκεί, παρακαλούμε συνδέστε το
συμπεριλαμβανόμενο
καλώδιο Micro USB στον υπολογιστή.
• Εάν επιθυμείτε να συνδέσετε έναν κόμβο, προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε μια
συσκευή
με ξεχωριστό καλώδιο παροχής ρεύματος.
• Οι υποδοχές του καλωδίου υπάρχει πιθανότητα να ζεσταθούν. Παρακαλούμε
βεβαιωθείτε για τη σωστό αερισμό τους και μη καλύπτετε τους συνδέσμους.
• Το ενσωματωμένο chipset μεταφέρει σήματα USB 2.0 και USB 1.1 από τις συσκευές
ώστε να μεταδοθούν μέσω του καλωδίου USB 3.0.

Αρ. προϊόντος 83739
EAN: 4043619837397
Χώρα προέλευσης: China
Συσκευασία: Συσκευασία

Χαρακτηριστικά
• Συνδετήρας:
1 x USB 3.0 τύπου-A, αρσενικό
1 x USB τύπου Micro-B, θηλυκό (5 V παροχή ρεύματος) >
1 x USB 3.0 Τύπου-A θηλυκό
• USB θηλυκή θύρα με παξιμάδι σύσφιξης (M2 x 0,4)
• Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 5 Gbps
• USB 2.0 και USB 1.1 συμβατό και με το παλαιότερο
• Καλώδιο οπτικών ινών με χαμηλή υποβάθμιση σήματος
• Δεν επηρεάζεται από ηλεκτρομαγνητική παρεμβολή
• Μέγιστο ρεύμα εξόδου: 900 mA
• Διάμετρος καλωδίου: περίπου 3 mm
• Χρώμα: μαύρο
• Μήκος συμπεριλ. συνδέσμου: περ. 20 m
Απαιτήσεις συστήματος
• Η/Υ ή Φορητός υπολογιστής με ελεύθερη Θύρα USB 3.0 τύπου-A
Περιεχόμενα συσκευασίας
• Ενεργό οπτικό καλώδιο USB 3.0
• Καλώδιο USB Τύπου-A σε Τύπο Micro-B, μήκους περ. 50 cm
• Εγχειρίδιο χρήστη
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Εικόνες
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