Delock Cablu optic activ USB 3.0-A tată > USB 3.0-A mamă 20 m
Descriere scurta
Acest cablu USB de la Delock este utilizat pentru a
conecta dispozitive USB, cum ar fi o cameră web sau o
imprimantă, la un PC sau la un laptop. Acest cablu optic
activ este deosebit de subțire și poate transmite semnale
practic fără pierderi pe distanțe mai mari. Conectorul micro
USB integrat și cablul micro USB inclus pot furniza o
putere suplimentară.

Notă
• Dacă alimentarea nu este suficientă, conectați, de asemenea, cablul Micro USB inclus la
calculator.
• Dacă doriți să conectați un hub, vă recomandăm să utilizați un dispozitiv cu o sursă de
alimentare separată.
• Conectorii cablului se pot încălzi; asigurați o ventilație adecvată și nu acoperiți conectorii.
• Chipset-ul integrat transmite semnalele USB 2.0 și USB 1.1 ale dispozitivelor care
trebuie
transmise prin intermediul cablului USB 3.0.

Nr. 83739
EAN: 4043619837397
Țara de origine: China
Pachet: Box

Specification
• Conectori:
1 x USB 3.0 Tip-A, tată
1 x USB Tip Micro-B mamă (sursă de alimentare de 5 V) >
1 x USB 3.0 Tip-A, mamă
• Port USB mamă cu piuliță (M2 x 0,4)
• Rată de transfer a datelor de până la 5 Gbps
• Compatibilitate descendentă USB 2.0 şi USB 1.1
• Cablu cu fibră optică cu degradare foarte scăzută de semnal
• Nu este afectată de interferența electromagnetică
• Curent de ieşire maxim: 900 mA
• Diametru cablu: ca. 3 mm
• Culoare: negru
• Lungime, inclusiv conectori: cca. 20 m
Cerinte de sistem
• PC sau laptop cu un port USB 3.0 Tip-A liber
Pachetul contine
• Cablu optic activ USB 3.0
• Cablu USB Tip-A la Tip Micro-B, lungime aprox. 50 cm
• Manual de utilizare
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