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USB 2.0-kabel type C naar micro-USB, 1 m
#21316

USB 2.0-kabel type-C met micro-USB-aansluiting om uw smartphone, randapparatuur en andere apparaten met
micro-USB op te laden en op type C-poorten aan te sluiten

Eigenschappen
• Gegevensoverdracht op een hoge snelheid van 480 Mbps
• Omkeerbare type C-aansluiting, gemakkelijk in elke richting in te

pluggen
• Micro-USB-aansluiting, te gebruiken met smartphones,

randapparatuur en andere apparaten
• Te gebruiken met computers, opladers, smartphones, tablets,

laptops, accessoires en andere apparaten met de nieuwe
USB-aansluiting type C

• Betrouwbaar en buigzaam ontwerp
• Compatibel met USB 2.0 en lager

Wat zit er in de verpakking
• USB-kabel met aansluitingen van type C en

micro-USB

Systeem vereisten
• Computer of oplader met type C-poort
• Accessoire of apparaat met micro-USB-poort



USB2.0 USB-C to micro-USB Cable 480Mbps 1m

Publicatie datum: 05-07-2019 Artikelnummer: 21316
© 2019 Trust. Alle rechten voorbehouden. URL: www.trust.com/21316
Alle merknamen zijn geregistreerde handelsmerken van de respectievelijke eigenaren. EAN-code: 8713439213164
Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Hoge resolutie afbeeldingen: www.trust.com/21316/materials

CAPABILITIES
Certified by USB-IF True Supports data transfer True

COMPATIBILITY
Max power supported 15W (5V/3A)

CONNECTIVITY
USB version 2.0 USB speed 480 Mbps

Connector type USB-C, micro-USB Cable style Round

Cable length main cable 100 cm
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