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การเชื่อมต่อ
• ประเภทสายเคเบิล: สายเคเบิล USB 2.0 หัวต่อ A/B 

(A ตัวผู้ / B ตัวผู้), สีดำ

ขนาด
• ความยาวสายเคเบิล: 180 ซม.

บรรจุภัณฑ์
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 94813 5
• ปริมาณ: 1
• ยาว: 23 ซม.
• กว้าง: 16.5 ซม.
• สูง: 2.5 ซม.
• น้ำหนักรวม: 0.12 กก.
• น้ำหนักเมื่อทดค่า: 0.045 กก.
• น้ำหนักสุทธิ: 0.075 กก.

ด้านในกล่อง
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 94814 2

• ปริมาณ: 4
• ความยาว (ซม.): 24 ซม.
• ความกว้าง (ซม.): 11.5 ซม.
• ความสูง (ซม.): 18.5 ซม.
• น้ำหนักสุทธิ: 0.63 กก.
• น้ำหนักเมื่อทดค่า: 0.14 กก.
• น้ำหนักสุทธิ: 0.49 กก.

ด้านนอกกล่อง
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 94815 9
• ปริมาณ: 12
• ความยาว (ซม.): 36.5 ซม.
• ความกว้าง (ซม.): 27 ซม.
• ความสูง (ซม.): 21 ซม.
• น้ำหนักสุทธิ: 2.31 กก.
• น้ำหนักเมื่อทดค่า: 0.4 กก.
• น้ำหนักสุทธิ: 1.91 กก.
•
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