
 

 

Philips
Καλώδιο USB 2.0

1 μ.
Mini

SWU2181N
Μεταφορά με υψηλή ταχύτητα

με αυτό το μίνι καλώδιο USB 2.0 υψηλής ταχύτητας
Συνδέει τον υπολογιστή σας με υψηλή ταχύτητα σε εξωτερικές συσκευές. Ιδανική για 
χρήση με ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές, κάμερες και smartphones.

Μεγιστοποιεί τη μεταφορά δεδομένων
• Ταχύτητα μεταφοράς μέχρι 480 Mbps
• Η ανώτερη θωράκιση μεγιστοποιεί τη μεταφορά δεδομένων

Ανταποκρίνεται σε συγκεκριμένες απαιτήσεις σύνδεσης
• Συμβατότητα με τα πρότυπα USB 2.0 και 1.1
• Επιχρυσωμένα φις αρσενικό A/αρσενικό B για καλύτερη αγωγιμότητα
• Συμβατότητα με PC και Mac

Εξασφαλίστε μεγαλύτερη ανθεκτικότητα
• Αντιδιαβρωτικές υποδοχές
• Εύκαμπτη εξωτερική μόνωση από PVC

Εύκολη εγκατάσταση
• Plug & Play για πιο εύκολη εγκατάσταση



 Ταχύτητα μεταφοράς μέχρι 480 Mbps
Εξασφαλίστε γρήγορη και ακριβή μεταφορά 
δεδομένων με ταχύτητες μεταφοράς εντός του 
προτύπου USB 2.0.

Ανώτερη θωράκιση
Η ανώτερη θωράκιση μεγιστοποιεί τη μεταφορά 
δεδομένων με προστασία από τους εξωτερικούς 
θορύβους ραδιοσυχνοτήτων.

Συμβατότητα με USB 2.0 και 1.1
Καλώδιο USB 2.0 συμβατό με προγενέστερες 
εκδόσεις του προτύπου 1.1.

Συμβατότητα με PC και Mac
Το καλώδιο USB 2.0 θα λειτουργεί τόσο με 
υπολογιστές PC όσο και Mac.

Επιχρυσωμένο αρσενικό A/αρσενικό B
Τα επιχρυσωμένα φις αρσενικό A/αρσενικό B 
προσφέρουν καλύτερη αγωγιμότητα μειώνοντας 
την αντίσταση επαφής.

Αντιδιαβρωτικές υποδοχές
Ο συμπιεσμένος χαλκός με επιμεταλλωμένες με 
χρυσό 24K υποδοχές εξασφαλίζει ασφαλή και 
εξαιρετικά ανθεκτική σύνδεση που βελτιστοποιεί 
την ποιότητα του σήματος και παρέχει τη βέλτιστη 
δυνατή εικόνα και μεταφορά δεδομένων.

Εύκαμπτη εξωτερική μόνωση από PVC
Η εύκαμπτη εξωτερική μόνωση από PVC παρέχει 
προστασία στον ευπαθή πυρήνα του καλωδίου, 
καθώς και μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και ευκολία 
εγκατάστασης.

Plug & Play
Η λειτουργία Plug & Play σάς δίνει τη δυνατότητα 
να εγκαταστήσετε ή να προσθέσετε μία νέα 
συσκευή χωρίς να χρειάζεται να προβείτε σε 
περίπλοκες διαδικασίες εγκατάστασης.
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