
ROLINE GOLD USB 2.0 kabel, A + Micro B - Micro B, 
Male/Male, OTG, 1 m

Art.nr. 11.02.8314
Fabrikant ROLINE
Art.nr. fabrikant 11.02.8314
EAN (een stuk) 7611990142682

USB 2.0 aansluitkabel in ROLINE GOLD kwaliteit met hoogwaardige afscherming. 
Vergulde contacten voor beter contact ook bij vaak insteken en uittreken van de 
connectoren.

• ROLINE Gold kabel met vergulde contacten 
• USB kabel met een combi connector, opklapbare type A Male met een ingebouwde Micro B 
Male connector aan een kant, aan de andere uiteinde van de kabel een Micro B (Male) 
connector. 
• Geschikt voor het aansluiten van apparaten met Micro B Female; bijvoorbeeld 
digitalecamera's, MP3-speler of telefoon aan apparaten met een USB A connector, maar ook 
met een Micro B connector aan een apparaat met Micro B Female; zoals. telefoons, MP3-
spelers, enz. 
• Volgens standaard USB 2.0 (dataoverdracht tot 480 Mbit/s) 
• Kleur: zwart/goud

ROLINE GOLD - Topkwaliteit zonder compromissen!

Kabels van ROLINE GOLD kwaliteit worden geleverd met hoogwaardige afscherming en 
vergulde contacten voor contactbeveiliging, zelfs bij hoge insteekcycli. De stekkers zijn 
voorzien van een gouden coating om de contactduurzaamheid te verbeteren. Nylon 
versterkt buitenmateriaal in goud/zwart zorgt voor een betere stabiliteit en geeft de kabel 
een verbluffende uitstraling.

USB On-The-Go

USB OTG is ontworpen om apparaten direct met elkaar te verbinden. Met USB OTG kunnen 



bijvoorbeeld beelden van een digitale camera direct op een direct aangesloten USB-stick 
worden opgeslagen. Om dit te kunnen doen, moeten beide apparaten OTG-compatibel zijn 
en met een USB OTG-kabel worden aangesloten.

Technische specificaties

Producent ROLINE

Produkt groep Kabel

Produkt type Micro USB 2.0 Kabel

Kleur zwart / goud

Lengte 1 m

Overdracht kwaliteit USB 2.0 Hi-Speed 480 Mbit/s

Aansluitingen USB 2.0 type A Male / USB 2.0 type Micro B Male

Type connector kant 1 USB 2.0 type A

M/F kant 1 Male

Type connector kant 2 USB 2.0 type Micro B

M/F kant 2 Male

Toepassing extern

Kabel afscherming afgeschermd

Technische 
bijzonderheden

USB On-the-go

Gewicht 19.6 g


