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Mengisi daya perangkat Anda

dari berbagai koneksi USB
Jaga daya baterai Anda dan tetaplah terhubung - isi daya perangkat Anda, unggah konten 
atau unduh pembaruan dengan mudah menggunakan kabel yang serbaguna ini. Sangat 
cocok dimiliki sebagai kabel cadangan atau pengganti.

Mengisi daya perangkat seluler Anda
• Kabel micro-USB disertakan untuk menghubungkan dan mengisi daya
• Kabel mini-USB disertakan untuk menghubungkan dan mengisi daya
• Kabel cadangan atau pengganti yang hebat untuk selalu dibawa
• Kompatibel dengan pengisi daya dinding atau mobil USB



 Kabel micro-USB disertakan
Kabel micro-USB ke USB 2.0 yang disertakan, 
digunakan untuk ponsel, kamera digital, dan 
perangkat genggam lain yang menggunakan koneksi 
micro-USB. Bawa selalu, simpan di meja, atau jadikan 
pengganti kabel yang hilang sehingga Anda selalu bisa 
terhubung dan mengisi daya saat dibutuhkan.

Kabel mini-USB disertakan
Kabel mini-USB ke USB 2.0 yang disertakan, 
digunakan untuk ponsel, kamera digital, dan 
perangkat genggam lain yang menggunakan koneksi 
mini-USB. Bawa selalu, simpan di meja, atau jadikan 
pengganti kabel yang hilang sehingga Anda selalu bisa 
terhubung dan mengisi daya saat dibutuhkan.

Kabel cadangan atau pengganti
Pastikan Anda selalu membawa kabel USB agar selalu 
siap mengunggah konten, memperbarui perangkat, 
atau mengisi daya dari sumber USB.

Kompatibel dengan pengisi daya USB 
Anda
Kompatibel dengan sumber daya USB yang Anda 
miliki – di dinding, mobil, atau komputer – untuk 
mengisi daya saat dibutuhkan.
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Kabel
• Termasuk: USB ke micro-USB, USB ke mini-USB

Dimensi kemasan
• Jenis kemasan: Kotak
• Jumlah produk yang disertakan: 1
• Ukuran kemasan (L x T x D): 9,5 x 15,3 x 3,6 cm
• Berat kotor: 0,078 kg
• Berat bersih: 0,043 kg
• Berat tara: 0,035 kg
• EAN: 87 12581 56055 3

Kardus Luar
• Jumlah kemasan konsumen: 36

• Outer carton (L x L x T): 38,5 x 31 x 24 cm
• Berat kotor: 4,177 kg
• Berat bersih: 1,548 kg
• Berat tara: 2,629 kg
• GTIN: 1 87 12581 56055 0

Kardus Dalam
• Jumlah kemasan konsumen: 6
• Inner carton (L x L x T): 29,5 x 12 x 10,5 cm
• Berat kotor: 0,577 kg
• Berat bersih: 0,258 kg
• Berat tara: 0,319 kg
• GTIN: 2 87 12581 56055 7
•
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