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Corning USB3.0 Kabel
optyczny 30m
Cena brutto

1 563,37 zł

Cena netto

1 271,04 zł

Dostępność

dostępny do tygodnia

Czas wysyłki

5 dni robocze od chwili wpływu na nasze
konto bankowe całej kwoty zgodnej z
wystawioną fak proforma

Numer katalogowy

AOC-ACS2CVA030M20

Kod producenta

AOC-ACS2CVA030M20

Opis produktu
Dane techniczne i opis:
USB 3.OPTICAL ™

USB Kable 3.Optical ™ firmy Corning przynosi blask światła w celu maksymalnego rozwoju i połączenia komputerów oraz
urządzeń z niewiarygodną prędkością i na długie odległości. Kable są cienkie, lekkie i zarazem bardzo wytrzymałe - nawet
wtedy, gdy się je, ściśnie
lub skręci
Kable optyczne Corning to przyszłość łączności i przepływu pomiędzy urządzeniami
• prędkość transmisji danych 5 Gb / s
• Kompatybilny z większością USB 3.0 i urządzeń USB 2.0 **
• Niezwykle cienkie przewody o minimalnym promieniu gięcia
• Aby rozszerzyć zakres USB Nie jest wymagane zewnętrzne zasilanie
• Hot-swap
• Zintegrowane zabezpieczenie nadprądowe
• wykonany z włókna szklanego Corning® ClearCurve® VSDN®
• Laser produkt klasy 1
• Zgodność z wymogami bezpieczeństwa - Kategoria: AOC
** Kabel został zaprojektowany tak, że interfejs 2.0 jest kompatybilny z większością urządzeń z USB 3.0 i USB. Należy jednak
pamiętać, że do tej pory nie istnieje specyfikacja dla komunikacji światłowodowej poprzez interfejs USB.
Specyfikacja:

Odległość
Komputer / do terminalu: do 30m /
Połączenie:
Type A do typ A żeński
Warunki środowiskowe
Temperatura pracy: od 0 ° do 45 ° C
Konformizm
EMC: FCC klasy (B), CE
Dyrektywy: RoHS, UL 758, AWM VW-1
Maksymalna wytrzymałość na rozciąganie kabla. 15 kg
Ochrona oczu: Laser Class Produkt 1 zgodnie z IEC 60825-1
UL Znak: Spełnia wymagania bezpieczeństwa Kategoria: AOC
Dostępne długości przewodów (oba typy połączeń)
10 m, 15 m ,, 30 m ,50 m
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