
 

 

Philips
Cabo USB 2.0

Retráctil
1 m Micro

SWR2112
Garante uma ligação fiável para dados e potência
Conectores A/micro de 5 pinos
Utilize este cabo Micro USB 2.0 retráctil para transferir dados e carregar numerosos 
dispositivos a uma velocidade elevada. Transfira imagens e vídeos de câmaras digitais, leitores 
MP3 e smartphones para o seu computador. Ideal para utilização portátil e em viagens.

Vai de encontro às suas necessidades de ligação específicas
• Velocidades de até 480 Mbps
• Compatível com padrões USB 2.0 e 1.1
• Compatível com PC e Mac

Ideal para viagem
• Cabo retráctil para armazenamento fácil
• Elimina emaranhados para gestão facilitada de cabos

Desfrute de durabilidade alargada
• Extremidades moldadas para durabilidade alargada



 Velocidades de até 480 Mbps
Assegure uma transferência de dados rápida e 
precisa com velocidades de transferência no padrão 
USB 2.0.

Compatível com USB 2.0 e 1.1
Cabo USB 2.0 totalmente compatível com o padrão 
1.1.

Elimina emaranhados
O dispositivo retráctil com molas facilita a 
mobilidade quando viaja, permitindo-lhe seleccionar 
exactamente o comprimento de cabo de que 
necessita, guardando o cabo restante numa bobina 
interna.

Compatível com PC e Mac
O cabo USB 2.0 funcionará tanto com computadores 
PC como Mac.

Extremidades moldadas
As extremidades moldadas evitam o desgaste e 
aumentam a vida do cabo.
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Embalagem Interior
• Número de embalagens para o consumidor: 4
• EAN: 87 12581 54809 4
• Peso bruto: 0,595 lb
• Embalagem interior (C x L x A): 

9,7 x 2,8 x 3,7 polegada
• Peso líquido: 0,238 lb
• Tara: 0,357 lb

Embalagem exterior
• Número de embalagens para o consumidor: 12
• EAN: 87 12581 54808 7
• Peso bruto: 2,304 lb
• Embalagem exterior (C x L x A): 

10,4 x 9,1 x 4,5 polegada
• Peso líquido: 0,714 lb
• Tara: 1,590 lb

Dimensões da embalagem
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Blister
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

3,5 x 9,4 x 0,9 polegada
• EAN: 87 12581 54807 0
• Peso bruto: 0,126 lb
• Peso líquido: 0,060 lb
• Tara: 0,066 lb
•

Especificações
Cabo USB 2.0
Retráctil 1 m Micro
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