
0.8 m  Thunderbolt 3 naar Thunderbolt 3 kabel -
40Gbps
Product ID: TBLT34MM80CM

Deze Thunderbolt 3 naar Thunderbolt 3 kabel biedt video, data en voeding voor uw Thunderbolt 3, USB
3.2 en DisplayPort apparaten.Met een lengte van 0,8 m zorgt de Thunderbolt kabel voor extra flexibiliteit
en afstand bij aansluiting op uw apparaten.  

USB-C compatibiliteit 
Deze kabel is volledig compatibel met uw USB 3.2 Gen 2 apparaten en kan worden gebruikt voor opladen
en synchroniseren van uw mobiele apparaten. Ook kunt u USB-C laptops, zoals uw MacBook of
Chromebook en USB-C randapparaten, zoals uw docking station, aansluiten en voeden.

Ongelooflijke dataoverdrachtsnelheden 
Deze Thunderbolt 3 USB-C kabel ondersteunt dataoverdrachtssnelheden tot 40 Gbps bij aansluiting op
een Thunderbolt 3 apparaat, en dus 'bliksemsnelle' prestaties. Bij aansluiting op een USB 3.2 apparaat
ondersteunt deze kabel snelheden van 20 Gbps. 
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Geniet van Ultra High-Definition video  
Deze kabel ondersteunt dual 4K 60 Hz of volledige 5K 60 Hz video voor een verbazingwekkende resolutie,
contrast en kleurdiepte.

Veelzijdige Power Delivery
De Thunderbolt 3 Type-C kabel levert tot 100 W vermogen voor het opladen van een Thunderbolt 3
laptop, zodat uw apparaten altijd opgeladen zijn zonder dat u een extra voeding hoeft te gebruiken. 

Maak Thunderbolt netwerken mogelijk
Combineer meerdere met Thunderbolt 3 USB-C uitgeruste laptops voor peer-to-peer 10GbE netwerken
met deze kabel. Deze kabel is ook perfect voor het delen van randapparaten zoals printers en
opslagapparaten.

De TBLT34MM80CM wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische
ondersteuning van StarTech.com.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Features

• Thunderbolt gecertificeerde kabel biedt volledige Thunderbolt 3
prestatie en compatibiliteit

• Ervaar ongelooflijke dataoverdrachtsnelheden tot 40 Gbps bij
aansluiting op Thunderbolt 3 apparaten

• Geniet van een haarscherpe resolutie door aansluiting van een 5K
scherm of twee 4K UHD schermen

• Ondersteunt docken met één kabel, terwijl uw laptop tegelijkertijd
wordt opgeladen en gevoed

• Configureer eenvoudig peer-to-peer netwerken voor meerdere
Thunderbolt 3 laptops
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Warranty 2 Years

Hardware Connectormateriaal Nikkel

Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk

Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride

Prestaties Type en snelheid Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s

Connector(en) Connector A 1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps) Mannelijk

Connector B 1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps) Mannelijk

Fysieke
eigenschappen

Breedte product 0.5 in [12.3 mm]

Gewicht product 1.2 oz [35 g]

Hoogte product 0.3 in [0.6 cm]

Kabellengte 2.6 ft [0.8 m]

Kleur Zwart

Lengte product 2.6 ft [0.8 m]

Verpakkingsinformatie Package Height 0.4 in [10 mm]

Package Length 5 in [12.7 cm]

Package Width 8.6 in [21.9 cm]

Verzendgewicht (verpakt) 0.1 lb [0 kg]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd 1 - 0,8 m Thunderbolt 3 kabel

Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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