
PHẠM VI KÉO DÀI ĐỘ BỀN TIN CẬY NHANH CHÓNG VÀ TƯƠNG THÍCH
Có sẵn ở các độ dài 10 và 25 m, dây USB mạnh 
mẽ của Logitech tiếp cận tới các phòng họp và văn 
phòng mở để kết nối với các thiết bị USB tự cấp 
điện hoặc hub tới máy tính lưu trữ. Bằng cách loại 
bỏ nhu cầu bộ kéo dài USB, dây USB mạnh mẽ 
của Logitech giúp không còn chỗ hư hỏng trong khi 
giảm chi phí và sự phức tạp. 

Không giống các dây USB thông thường có thể 
đứt trong hoặc sau khi lắp đặt, dây USB mạnh 
mẽ của Logitech được thiết kế có tuổi thọ cao. 
Với các đầu nối hợp lý, sức kéo 200 newton và 
tải trọng đè ép 1000 kg, dây USB mạnh mẽ của 
Logitech được xếp hạng Plenum và chứng nhận 
Eca để kéo qua tường, trên trần và trong ống dẫn 
cáp ¾" tiêu chuẩn.

Tương thích với USB 3.2 thế hệ thứ 2, các thông 
số kỹ thuật đảm bảo tương thích ngược với các 
thiết bị và cổng USB 2.0, 3.0, 3.1. Là dây tùy chọn 
chủ động, dây USB mạnh mẽ của Logitech mang 
lại tới 10 Gbps cho các thiết bị có nguồn cấp điện 
riêng, bao gồm Logitech Tap, Camera Rally và 
MeetUp.

Với phạm vi dài gấp 8 lần dây USB 3.x thông thường, dây USB mạnh mẽ của Logitech® cho phép bạn tách biệt các thiết bị ngoại vi 
USB và máy tính lưu trữ lên tới 25 mét. Dây quang học gia cố sợi nhân tạo được xếp hạng Plenum và chứng nhận Eca cho hoạt động 
an toàn và hiệu suất tin cậy.

Được xếp hạng Plenum cho 
việc lắp đặt thương mại

DÂY USB 
MẠNH MẼ CỦA 
LOGITECH



Độ dài 10 m & 25 m Tối đa 3 m Tối đa 100 m

Tốc độ dữ liệu 10 Gbps 5 - 10 Gbps 10 Gbps

Tương thích với USB 3.x - - -

Tương thích với USB 2.0 - - -

Được xếp hạng Plenum - -

Tuân thủ Eca - - -

Được gia cố bằng sợi nhân tạo 
cho việc lắp đặt thương mại - -

Lắp trong tường và trên trần - - -

Kéo qua  
dây cáp ¾" - - -

Hoạt động với  
các thiết bị và Hub 
tự cấp điện

- -

Hoạt động với  
các thiết bị và hub  
cấp điện qua buýt

- -

DÂY USB MẠNH MẼ CỦA LOGITECH SO VỚI DÂY TIÊU CHUẨN

USB Mạnh mẽ của Logitech Dây USB 3.x thông thường Dây USB quang học 
thông"thường

KHẢ NĂNG TƯƠNG THÍCH
USB 2.0/3.0/3.1/3.2

Bộ điều khiển

Logitech MeetUp

Camera Rally của Logitech

Các hub USB 2.0/3.0/3.1/3.2 tự cấp điện và thiết 
bị có nguồn cấp điện bên ngoài

Không tương thích với Logitech BRIO và các thiết 
bị USB cấp điện qua buýt khác

 

© 2019 Logitech. Logitech, logo Logitech và các nhãn hiệu Logitech khác đều thuộc quyền sở hữu của Logitech và 
có thể được đăng ký. Tất cả các thương hiệu khác là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Logitech không chịu trách 
nhiệm với các lỗi có thể xuất hiện trong ấn phẩm này. Thông tin về sản phẩm, giá cả và tính năng có trong đây có thể 
thay đổi mà không cần thông báo.

www.logitech.com/strong-usb

Văn Phòng Đại Diện Logitech Việt Nam Tại TP. 
Hồ Chí Minh 
Tòa nhà Centec Tower 
Phòng 21, Lầu 4, 72 - 74 Nguyễn Thị Minh Khai, 
Phường 6, Quận 3, TP.HCM, Việt Nam

CHỨNG NHẬN
Được xếp hạng Plenum

Tuân thủ Eca / IEC 60332-1-2 

MÃ PHỤ TÙNG VÀ UPC
10 mét 
Số phụ tùng: 939-001799 
UPC: 097855147097

25 mét 
Số phụ tùng: 939-001802 
UPC: 097855147103

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

BÊN TRONG HỘP
Dây USB mạnh mẽ của Logitech A đến USB-C:  
10 hoặc 25 mét (32,8 hoặc 82 ft)

Dây USB-C kéo dài cho các không gian chật hẹp:  
152 mm (6 in)

Tài liệu

 

THỜI HẠN BẢO HÀNH
phần cứng có giới hạn trong 2 năm

THÔNG SỐ SẢN PHẨM
Dây quang học chủ động USB 3.2 thế hệ thứ 2

USB Loại A (đực) tới USB Loại C (đực)

Thông lượng: USB siêu tốc độ 10Gbps

Được gia cố bằng sợi nhân tạo cho việc lắp đặt 
thương mại

Sức kéo: 200 newton

Tải trọng đè nén: 1000 kg

Sử dụng được với ống dẫn cáp: ¾" (19 mm)

 

KÍCH THƯỚC

Độ dài có sẵn: 
10 m (32,8 ft) 
25 m (82 ft)


