
20 cm USB OTG kabel - Micro USB naar Micro USB - M/M - USB OTG Adapter

StarTech ID: UUUSBOTG8IN

Nu kunt u vertrouwelijke informatie van uw smartphone of tablet naar een externe schijf downloaden, zonder dat
u een Wi-Fi™- of mobiele dataverbinding moet gebruiken. Deze 20 cm lange USB OTG-kabel is de perfecte
oplossing voor het back-uppen van uw belangrijke onderzoeks- en andere data, die u onderweg hebt
verzameld.

De kabel verandert de Micro-USB poort van uw mobiele apparaat in een USB OTG-hostpoort, zodat u een
Micro-USB schijf of ander Micro-USB apparaat, zoals een game controller, direct op uw telefoon of tablet kunt
aansluiten.

De OTG-kabel heeft een compact design en is perfect om als tabletaccessoire mee te nemen.

De UUUSBOTG8IN wordt gedekt door de levenslange garantie van StarTech.com, voor gegarandeerde
betrouwbaarheid.

NB: Deze adapter werkt alleen met apparaten die USB OTG ondersteunen. Raadpleeg uw documentatie en/of
uw serviceprovider om te controleren of uw apparaat USB OTG ondersteunt.

Applications

Sluit een Micro-USB externe schijf of een ander Micro-USB apparaat, zoals een game controller, direct
aan op uw mobiele Micro-USB apparaat
Download vertrouwelijke informatie van uw mobiele apparaat direct naar uw externe schijf
Back-up onderzoeks- en velddata naar uw externe schijf
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Features

Ondersteuning voor apparaten met USB OTG (On-the-Go)
Draagbaar design is perfect voor gebruik als tabletaccessoire
Gegarandeerde betrouwbaarheid met levenslange garantie

Technical Specifications

Warranty Lifetime
Connectormateriaal Nikkel
Kabelafscherming Aluminum-Mylar folie met vlechtwerk
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Connector A 1 - USB Micro-B (5-polig) Mannelijk
Connector B 1 - USB Micro-B (5-polig) Mannelijk
Draaddikte 28 AWG
Gewicht product 0.2 oz [7 g]
Kabellengte 8 in [203.2 mm]
Kleur Zwart
Lengte product 8 in [203.2 mm]
Stijl connector Recht
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 1.6 oz [44 g]
Meegeleverd 1 - 20 cm Micro-USB naar Micro-USB OTG kabel - M/M

Certifications, Reports and Compatibility
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