
25m USB 2.0 actieve verlengkabel - M/F

Productcode: USB2AAEXT25M

De USB2AAEXT25M 25 m lange actieve USB 2.0-verlengkabel heeft één USB-A mannelijke connector 
en één USB-A vrouwelijke connector en biedt een actieve verlenging van USB 2.0-apparaten tot 25 
meter.

Deze actieve USB 2.0-verlengkabel is een all-in-one-kabel voor het oplossen van afstandsproblemen 
en beperkte voedingen en is uitgerust met een actief circuit met busvoeding zodat de 
lengtebeperkingen van standaard USB-kabels tot het verleden behoren. Daarnaast kunt 2 kabels via 
een daisy chain aansluiten voor een totale USB-verlenging van max. 50 meter.

Indien nodig, kan het USB-apparaat vanuit een wandcontact worden gevoed met behulp van de 
universele wisselstroomadapter (wordt bij de kabel geleverd).

De USB2AAEXT25M repeaterkabel ondersteunt de volle USB 2.0 bandbreedte van 480 Mbps, en wordt 
gedekt door de 2-jarige garantie van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

• Verleng de afstand van USB-randapparatuur verder dan de voor USB 2,0 geldende beperking van 5 
meter

• Sluit 2 kabels met een daisy chain op elkaar aan voor nog een langere USB-verlengkabel

Eigenschappen



• Gevoed via de USB-poort

• Inclusief externe universele voedingsadapter

• Blauwe LED-indicator voor de statuscontrole van de USB-aansluiting

• Volledig afgeschermd voor een foutloze verbinding

• Plug-and-Play, geen drivers nodig

• Compatibel met pc Windows® 8/7/Vista/XP en Mac computersystemen

Hardware

Garantiebeleid 2 Years

Connectormateriaal Nikkel

Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride

Connector(en)

Connector A USB Type-A (4-polig) USB 2.0

Connector B USB Type-A (4-polig) USB 2.0

Speciale 
opmerkingen / 
vereisten

Notitie Sluit twee USB2AAEXT25M-apparaten op elkaar aan voor een 
nog grotere afstand

Voeding

Inclusief 
voedingsadapter

Inclusief wisselstroomadapter

Ingangsspanning 100 - 240 AC

Ingangsstroom 0.35 A

Uitgangsspanning 5 DC

Uitgangsstroom 1A

Polariteit pin midden Positief

Stekkertype H



Vermogensopname 5

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Stijl connector Recht

Kabellengte 82.0 ft [25 m]

Lengte product 82.0 ft [25.0 m]

Breedte product 0.6 in [16.5 mm]

Hoogte product 0.4 in [10.0 mm]

Gewicht product 35.1 oz [995.0 g]

Verpakkingsinf
ormatie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 8.4 in [21.4 cm]

Package Width 8.9 in [22.7 cm]

Package Height 2.3 in [59.0 mm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

2.8 lb [1.3 kg]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 25m USB 2.0 actieve verlengkabel - M/F

Universele voedingsadapter

Plug Adapters for North America, UK, Europe, and Australia

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


