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item no. Lengte Kleur EAN MSRP (19%)

9530 50 cm Zwart/Goud 4003635095300 65.99 €

9531 1 m Zwart/Goud 4003635095317 76.99 €

9532 2 m Zwart/Goud 4003635095324 98.00 €

9533 3 m Zwart/Goud 4003635095331 142.00 €

USB 4.0 GEN2×2 TYPE C - TYPE 
C
USB PRIMUS CC

Wie de vele voordelen van een USB-C-aansluiting heeft ervaren, zoals de hoge 
snelheid van de gegevensoverdracht, het sterke wattage in de voeding of de 
veelzijdigheid van dergelijke aansluitingen, zou niet meer zonder willen. Oehlbach 
heeft nu opnieuw bijzondere eer bewezen aan USB-C en heeft met de USB Primus 
CC een state of the art kabel ontwikkeld die de standaard volledig benut. Hij levert 
datasnelheden van 20 GBit/s en PowerDelivery met 40 watt vermogen. De Primus CC 
is gebouwd voor verliesvrije transmissie door en door op maximale kwaliteit van alle 
componenten. Dit begint met de zuurstofvrije HPOCC binnengeleider, gaat verder met 
drievoudige afscherming en een duurzame flexibele stoffen mantel, en eindigt met 
de 24kt vergulde volmetalen connectoren met honderd procent contactbeveiliging 
- en dit blijft volledig behouden, zelfs met smartphones in beschermende hoesjes 
dankzij de slimme connectoraansluiting.

Buitenmantelmateriaal  TPE, Stoflaag 

Aansluitmateriaal  Metalen connector 

Buigstraal  40 mm

Binnenste geleider materiaal  HPOCC® - monokristallijn zuurstofvrij koper 

Kabelgeometrie  Ronde 

Afscherming  driedubbel 

Afschermingsconstructie  2 x aluminiumfolie + 1 x kopervlechtwerk 

Transmissiesnelheid  20 Gbps 

Kenmerken  Perfecte contactbetrouwbaarheid, Verliesvrije signaalo-
verdracht, PVC-vrij, Power Delivery 40 W, 24kt vergulde 
contacten , 30 jaar garantie 

Kabeldiameter  5 mm

SIGNAL DIRECTIONUSB 3.1 
TypC

USB 3.1 
Type-C
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Het SuperSpeed USB 20Gbps logo is een geregistreerd handelsmerk van USB Implememters Forum, Inc. 


