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USB 2.0-FÖRLÄNGNINGSKABEL  
FÖR LÅNGA AVSTÅND

PRODUKTDATA
Kontakter:  USB typ A hane, USB typ A hona
Kontaktmått: 40x16x8 mm, 59x18x12 mm
Kabeldiameter: 5,5mm
Ledarstorlek: 24/26 AWG
Ledarmaterial: Koppar

Aktiv krets: Terminus

Signal:  USB 2.0, USB Hi-Speed, 480Mbps

Ström in: 500mA
Ström ut: 380mA

Färg:  Svart
Material: Koppar, plast
Längd 15m
Vikt:  0,74 Kg

LOGISTIKDATA
Artikelnummer:  USB2-EX15M
EAN:  7340004681571
Vikt med förpackning:  0,82 Kg
Förpackningsmått: 225x210x55 mm  
Förpackningstyp: Kartong
Antal per kolli:  9
Ursprungsland: Taiwan

ALLMÄN INFO
Förpackningsinnehåll: USB-kabel
Garanti: Livstid
Support: Fri support via internet och telefon
Hemsida: www.deltaco.eu

USB2-EX15M är en komplett USB 2.0-förlängningskabel med som både är lång och slitstarkt. Trots sin 
imponerande längd på femton meter vägrar den att kompensera med kvaliteten och klarar av allt en fullgod 
USB-förlängningskabel ska klara av, utan att kräva någon extern strömförsörjning. Ledarna av ren koppar 
säkerställer en bättre signal och en bättre hållbarhet i jämförelse med kablar där kopparen blandas ut. 
Förlängningskabeln innehåller ett chip från Terminus för bästa möjliga signal. Chipets storhet är att det 
möjliggör en felfri USB 2.0-signal även på längre avstånd. Väl tilltagen isolering och skärmning försäkrar 
att störningar hålls borta. Allt detta i kombination garanterar en förlängningskabel som inte bara är lång till 
antalet meter utan även har en lång livslängd.

Produkten finns även i fler utföranden, USB2-EX5M (5m), USB2-EX10M(10m) och USB2-EX20M(20m).

FUNKTIONER
•	 Terminus-chipset	-	ger	felfri	USB	2.0-signal	på		
 långa avstånd
•	 Ordentlig	isolering	och	skärmning	håller		 	
 störningar borta
•	 Ingen	extern	strömförsörjning	behövs
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DELTACO PRIME
DELTACO PRIME är resultatet av många års arbete och erfarenhet. Det är en högkvalitativ 
serie av noggrant utvalda och utmejslade produkter inom cables & connectivity skapade 
av de bästa materialen på marknaden. De slitstarka materialvalen garanterar inte bara 
problemfria produkter utan även en hållbarhet som ser till att produkterna behåller sina goda 
egenskaper över lång tid. Serien kommer unisont och stilrent förpackat i svarta kartonger 
med silverdetaljer. PRIME är kort och gott en produktserie bestående enbart av absolut 
yttersta kvalitet i allt från produkt och förpackning till information. När bara det bästa är gott 
nog, är DELTACO PRIME det optimala valet. 

DELTACO erbjuder slutkundsupport för alla PRIME-artiklar, 3 års garanti på alla produkter 
och livstidgaranti på kablage. För komplett information besök www.deltaco.eu.
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