
USB-C naar USB-C kabel met 5A/100W Power
Delivery - M/M - wit - 2 m - USB 2.0 - USB-IF
certificatie
Product ID: USB2C5C2MW

Met tot 5 A (100 W) uitgangsvermogen kan deze USB-C™ naar USB-C kabel worden gebruikt voor het
voeden en opladen van een USB-C laptop, zoals uw Apple MacBook, MacBook of Chromebook Pixel™, via
een USB-C wandlader, autolader of power bank. Of u kunt uw laptop vanaf een USB-C docking station
voeden.

Laad uw mobiele apparaten snel op

Met een vermogen van 5A kunt u uw mobiele apparaten sneller opladen dan met een normale USB-C 2.0
kabel, perfect dus voor onderweg. Verminder de benodigde oplaadtijd en zorg dat uw mobiele apparaten
gebruiksklaar zijn, telkens wanneer u deze nodig hebt, terwijl u onderweg bent.
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Zorg voor uitstekende verbindingen met USB-IF gecertificeerde kabels

De USB Type-C kabel heeft strenge compliance-tests ondergaan en is gecertificeerd volgens USB-IF (USB
Implementers Forum) om aan alle USB 2.0 specificaties te voldoen. Daartoe behoren alle milieu-,
elektrische en mechanische normen, waardoor u beschikt over een betrouwbare en hoogwaardige kabel
voor al uw USB-C apparaten.

De USB2C5C2MW wordt gedekt door een 2-jarige garantie voor gegarandeerde betrouwbaarheid.
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Certificaties, rapporten
en compatibiliteit

Toepassingen

• Voed uw USB-C laptop vanaf een lader of power bank
• Laad uw USB-C laptop vanaf een docking station
• Laad uw mobiele USB-C apparaten snel met een oplader
• Synchroniseer uw mobiele USB-C apparaten met een laptop

Eigenschappen

• USB-IF gecertificeerd
• Biedt 5 A uitgangsvermogen voor het snel opladen van uw mobiele

apparaten of het voeden van uw USB-C laptop
• Witte kabel past bij uw Apple MacBook
• Compatibel met Thunderbolt™ 3 poorten
• Gegarandeerde betrouwbaarheid dankzij onze 2-jarige garantie
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Warranty 2 Years

Hardware Connectormateriaal Nikkel

Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk

Type kabelmantel TPE - Thermoplastic Elastomers

Prestaties Type en snelheid USB 2.0 - 480 Mbit/s

Connector(en) Connector A 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 Mannelijk

Connector B 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 Mannelijk

Voeding Power Delivery 100W

Fysieke
eigenschappen

Breedte product 12 mm [0.5 in]

Draaddikte 24/26 AWG

Gewicht product 90 g [3.2 oz]

Hoogte product 10 mm [0.4 in]

Kabellengte 2 m [6.6 ft]

Kleur Wit

Lengte product 2 m [6.6 ft]

Stijl connector Recht

Verpakkingsinformatie Verzendgewicht (verpakt) 90 g [3.2 oz]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd 1 - usb-c kabel

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.
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