
 

 

„Philips“
USB 2.0 kabelis

A / B jungtys
1,8 m
Juoda

SWU2112
Užtikrinkite itin spartų duomenų perdavimą
Didelio greičio USB 2.0 prievadas
Naudokite šį USB 2.0 laidą duomenims perduoti dideliu greičiu. Puikiai tinka 
spausdintuvams, USB šakotuvams, kortelių skaitytuvams ir išoriniams standiesiems 
diskams.

Atitinka konkrečius jūsų reikalavimus ryšiui
• Persiuntimo greitis – iki 480 Mbps
• A kištukinė / B kištukinė jungtys
• Suderintas su USB 2.0 ir 1.1 standartais
• Suderintas su PC ir „Mac“

Maksimaliai padidina duomenų persiuntimą
• Dėl geresnio ekranavimo maksimaliai padidinamas duomenų persiuntimas

Būkite ramūs dėl didesnio patvarumo
• Lieti galai ilgesniam tarnavimui
• Nerūdijančios jungtys
• Lankstus PVC gaubtas
• Guminis laido spaustukas

Paprastas sumontavimas
• Supaprastintas diegimas lengvesniam diegimui



 Persiuntimo greitis – iki 480 Mbps
Užtikrinkite greitą ir tikslų duomenų persiuntimą, kai 
persiuntimo greitis yra USB 2.0 standarto ribose.

Geresnis ekranavimas
Dėl geresnio ekranavimo maksimaliai padidinamas 
duomenų persiuntimas – apsaugoma nuo išorinio 
radijo dažnių triukšmo.

A kištukinė / B kištukinė jungtys
Patenkinkite savo konkrečius jungimo poreikius su A 
kištukine / B kištukine jungtimis.

Suderintas su USB 2.0 ir 1.1
USB 2.0 kabelis suderintas su ankstesniu standartu 
1.1.

Suderintas su PC ir „Mac“
USB 2.0 kabelis veiks su PC ir „Mac“ kompiuteriais.

Lieti galai
Lieti galai apsaugo nuo dilimo ir prailgina kabelio 
tarnavimo laiką.
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Vidinė dėžutė
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 4
• Inner carton (L x W x H): 30 x 10 x 14,9 cm
• Bendras svoris: 0,42 kg
• Grynasis svoris: 0,1524 kg
• Pakuotės svoris: 0,2676 kg
• EAN: 87 12581 50636 0

Išorinė kartoninė dėžutė
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 24
• Outer carton (L x W x H): 32 x 32 x 32 cm
• Bendras svoris: 2,96 kg
• Grynasis svoris: 0,9144 kg

• Pakuotės svoris: 2,0456 kg
• EAN: 87 12581 50635 3

Pakavimo matmenys
• Išdėstymo tipas: Abu
• Pakuotės tipas: Iškilimas
• Pridedamų gaminių skaičius: 1
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

9,3 x 24,5 x 4,1 cm
• Bendras svoris: 0,084 kg
• Grynasis svoris: 0,038 kg
• Pakuotės svoris: 0,046 kg
• EAN: 87 12581 49386 8
•

Specifikacijos
USB 2.0 kabelis
A / B jungtys 1,8 m, Juoda
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