
 

Philips
Cabo universal

Extensão USB
Retráctil

SJM2120H
Aumente o comprimento do cabo USB

e dê a si próprio espaço para se movimentar
Dê a si próprio espaço para se movimentar, aumentando a distância entre o cabo USB e 
o seu leitor de música digital ou qualquer outro dispositivo USB.

Dê a si próprio espaço para se movimentar
• Cabo de extensão de 0,8 m, para se poder movimentar

Conveniente para utilização do telemóvel
• Cabo retráctil de 0,8 m para eliminar a confusão

Confirmar facilmente a ligação
• Pontas iluminadas
 



 Cabo de extensão de 0,8 m
Desfrute de um cabo suplementar de extensão de 
0,8 m, que lhe dará mais espaço para ligar 
dispositivos USB.

Cabo retráctil
Este cabo retráctil de 0,8 metros é puxado a partir 
de ambas as extremidades, para poupar espaço e 
eliminar a confusão.

Pontas iluminadas
Pontas do cabo iluminadas, para assegurar que existe 
ligação.
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Embalagem
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 32795 8
• Quantidade: 1
• Comprimento: 24 cm
• Largura: 10 cm
• Altura: 1,5 cm
• Peso Bruto: 0,06 kg
• Tara: 0,02 kg
• Peso Líquido: 0,04 kg

Embalagem Interior
• EAN/UPC/GTIN: 1 87 12581 32795 5
• Quantidade: 4
• Comprimento (cm): 24,5 cm
• Largura (cm): 6,5 cm

• Altura (cm): 11 cm
• Peso Bruto: .26 kg
• Tara: 0,04 kg
• Peso Líquido: 0,22 kg

Embalagem exterior
• EAN/UPC/GTIN: 2 87 12581 32795 2
• Quantidade: 24
• Comprimento (cm): 26 cm
• Largura (cm): 20,7 cm
• Altura (cm): 25 cm
• Peso Bruto: 1,78 kg
• Tara: 0,28 kg
• Peso Líquido: 1,5 kg
•

Especificações
Cabo universal
Extensão USB Retráctil 

http://www.philips.com

