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Универсален кабел

Удължителен кабел USB

Сгъваем

SJM2120H
Удължете USB кабела си

и си осигурете повече пространство за движение
Осигурете си пространство за движение, като увеличите разстоянието между 
вашия USB кабел и цифровия музикален плейър или всяко устройство с USB връзка.

Осигурете си пространство за движение
• Удължителен кабел 0,8 м за свобода на движение

Удобен за използване в движение
• Прибиращ се кабел 0,8 м, с който се избягва натрупването на кабели

Лесно потвърждаване на свързването
• Осветени краища
 



 Удължителен кабел 0,8 м
Възползвайте се от удължителния кабел с още 0,8 
м, който ви осигурява повече пространство за 
свързване на вашите USB устройства.

Прибиращ се кабел
Този прибиращ се кабел с дължина 0,8 метра се 
прибира от двата края, за да се пести място и да 
се избегне натрупването на кабели.

Осветени краища
Осветените краища на кабела осигуряват 
установяване на връзка.
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Опаковка
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 32795 8
• Количество: 1
• Дължина: 24 см
• Ширина: 10 см
• Височина: 1,5 см
• Бруто тегло: 0,06 кг
• Тегло на опаковката: 0,02 кг
• Нето тегло: 0,04 кг

Вътрешен кашон
• EAN/UPC/GTIN: 1 87 12581 32795 5
• Количество: 4
• Дължина (см): 24,5 см
• Ширина (см): 6,5 см

• Височина (см): 11 см
• Бруто тегло: 0,26 кг
• Тегло на опаковката: 0,04 кг
• Нето тегло: 0,22 кг

Външен кашон
• EAN/UPC/GTIN: 2 87 12581 32795 2
• Количество: 24
• Дължина (см): 26 см
• Ширина (см): 20,7 см
• Височина (см): 25 см
• Бруто тегло: 1,78 кг
• Тегло на опаковката: 0,28 кг
• Нето тегло: 1,5 кг
•
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