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item no. Długość Kolor EAN MSRP (19%)

9530 50 cm Czarny/żółty 4003635095300 65.99 €

9531 1 m Czarny/żółty 4003635095317 76.99 €

9532 2 m Czarny/żółty 4003635095324 98.00 €

9533 3 m Czarny/żółty 4003635095331 142.00 €

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

Każdy, kto doświadczył wielu zalet połączenia USB-C, takich jak wysoka prędkość 
przesyłania danych, duża moc w zasilaczu lub wszechstronność takich połączeń, nie 
chciałby się już bez nich obejść. Oehlbach po raz kolejny oddał szczególny hołd USB-
C i opracował najnowocześniejszy kabel USB Primus CC, który w pełni wykorzystuje 
ten standard. Zapewnia prędkość transmisji danych 20 GBit/s i PowerDelivery z 
mocą 40 watów. Primus CC został zbudowany z myślą o bezstratnej transmisji dzięki 
maksymalnej jakości wszystkich komponentów. Zaczyna się to od beztlenowego 
przewodnika wewnętrznego HPOCC, kontynuowane jest przez potrójne ekranowanie 
i trwały elastyczny płaszcz z tkaniny, a kończy się na 24-karatowych pozłacanych w 
pełni metalowych złączach ze stuprocentowym zabezpieczeniem styków - i jest to w 
pełni utrzymane nawet w przypadku smartfonów w etui ochronnym dzięki sprytnemu 
gniazdu złącza.

Materiał na powłoki zewnętrzne  TPE, Powłoka materiałowa 

Materiał łącznika  Łącznik metalowy 

Promień gięcia  40 mm

Materiał przewodnika 
wewnętrznego

 HPOCC® - monokrystaliczna miedź beztlenowa 

Geometria kabli  Runda 

Ekranowanie  potrójny 

Konstrukcja osłonowa  2 x folia aluminiowa + 1 x oplot miedziany 

Szybkość transmisji  20 Gbps 

Cechy charakterystyczne  Doskonała niezawodność kontaktu, bezstratne przesyłanie 
sygnału, Bez PCW, Power Delivery 40 W, 24kt styki 
pozłacane , 30 lat gwarancji 

Średnica kabla  5 mm

SIGNAL DIRECTIONUSB 3.1 
TypC

USB 3.1 
Typ-C

Dwukierun-
kowy:

Logo SuperSpeed USB 20Gbps jest zastrzeżonym znakiem towarowym USB Implememters Forum, Inc. 


