
 

Philips
Cabo USB 2.0

Conectores A/B
1 m Retráteis

SWR1200
Conexão com impressoras, hubs e muito mais
em qualquer lugar
Perfeito para usuários móveis, este cabo retrátil transfere dados em alta velocidade. Ideal 
para ser usado com impressoras, hubs USB, leitores de cartão e dispositivos E/S externos.

Ideal para viagens
• Cabo retrátil para um fácil armazenamento
• Elimina embaraços para gerenciar os cabos com facilidade

Atende às suas exigências de conexão específicas
• Conectores A Macho/B Macho

Desfrute da alta durabilidade
• Extremidades moldadas para uma maior durabilidade
 



 Conectores A Macho/B Macho
Atenda às suas exigências de conexão específicas 
com os conectores A Macho/B Macho.

Extremidades moldadas
As extremidades moldadas evitam o desgaste e 
aumentam a vida útil do cabo.

Elimina embaraços
O dispositivo retrátil articulado facilita a mobilidade 
ao viajar permitindo selecionar o comprimento 
exato que você precisa para o cabo e armazenar o 
resto em um carretel interno.
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Conectividade
• Tipo de cabo: Conectores pretos A/B (A macho/B 

macho) do cabo de extensão USB 2.0 retrátil

Dimensões
• Comprimento do cabo: 100 cm

Embalagem
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 98337 2
• Quantidade: 1
• Comprimento: 21 cm
• Largura: 14 cm
• Altura: 2 cm
• Peso bruto: 0,06 kg
• Peso líquido: 0,026 kg
• Peso da embalagem: 0,034 kg

Embalagem interna
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99152 0

• Quantidade: 4
• Comprimento (cm): 22 cm
• Largura (cm): 8 cm
• Altura (cm): 15 cm
• Peso bruto: 0,312 kg
• Peso líquido: 0,25 kg
• Peso da embalagem: 0,062 kg

Embalagem externa
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99153 7
• Quantidade: 12
• Comprimento (cm): 25 cm
• Largura (cm): 24 cm
• Altura (cm): 18 cm
• Peso bruto: 1,196 kg
• Peso líquido: 0,94 kg
• Peso da embalagem: 0,256 kg
•

Especificações
Cabo USB 2.0
Conectores A/B 1 m Retráteis
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