
 

Philips
Кабел USB 2.0

Съединители A/B
1 м Сгъваем

SWR1200
Свързване на принтери, концентратори и други
на път
Отличен за мобилния потребител, този прибиращ се кабел прехвърля данни с 
висока скорост. Идеален за използване с принтери, USB концентратори, четци на 
карти и външни входно-изходни устройства.

Подходяща за пътуване
• Прибиращ се кабел за лесно прибиране
• Елиминира заплитанията с цел лесно подреждане на кабелите

Посреща специфичните ви нужди за свързване
• Съединители A мъжки / B мъжки

Възползвайте се от по-дългия период на експлоатация
• Капсуловани накрайници за по-дълга експлоатация
 



 Съединители A мъжки / B мъжки
Посрещнете специфичните си нужди за 
свързване със съединителите A мъжки / B мъжки.

Капсуловани накрайници
Капсулованите накрайници намаляват 
протриването и удължават живота на кабела ви.

Елиминира заплитанията
Прибиращото се на пружина устройство улеснява 
свободата на движенията при пътуване, като ви 
позволява да извадите точно необходимата 
дължина на кабела, оставяйки остатъка навит 
върху вътрешна ролка.
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Възможности за свързване
• Вид кабел: Прибиращ се удължителен кабел 

USB 2.0 със съединители A/B (A мъжки / B 
мъжки), черен

Размери
• Дължина на кабела: 100 см

Опаковка
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 98337 2
• Количество: 1
• Дължина: 21 см
• Ширина: 14 см
• Височина: 2 см
• Бруто тегло: 0,06 кг
• Нето тегло: 0,026 кг
• Тегло на опаковката: 0,034 кг

Вътрешен кашон
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99152 0
• Количество: 4
• Дължина (см): 22 см
• Ширина (см): 8 см
• Височина (см): 15 см
• Бруто тегло: 0,312 кг
• Нето тегло: 0,25 кг
• Тегло с опаковката: 0,062 кг

Външен кашон
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99153 7
• Количество: 12
• Дължина (см): 25 см
• Ширина (см): 24 см
• Височина (см): 18 см
• Бруто тегло: 1,196 кг
• Нето тегло: 0,94 кг
• Тегло с опаковката: 0,256 кг
•

Спецификации
Кабел USB 2.0
Съединители A/B 1 м Сгъваем
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