
 

 

Philips
Cabo USB 2.0

1 m
Mini

SWU2181N
Transferências a alta velocidade

com este mini cabo USB 2.0 de alta velocidade
Estabelece uma ligação de alta velocidade entre o seu computador e dispositivos 
externos. Ideal para utilização com câmaras fotográficas e de filmar digitais e smartphones.

Maximiza a transferência de dados
• Velocidades de até 480 Mbps
• Protecção superior maximiza a transferência de dados

Vai de encontro às suas necessidades de ligação específicas
• Compatível com padrões USB 2.0 e 1.1
• Conectores A macho/B macho banhados a ouro para melhor condutividade
• Compatível com PC e Mac

Desfrute de durabilidade alargada
• Conectores resistentes à corrosão
• Revestimento flexível em PVC

Instalação fácil
• Plug & Play para uma instalação mais fácil



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

Protecção superior
Uma protecção superior maximiza a transferência de 
dados protegendo-os contra o ruído provocado por 
frequências rádio externas.

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

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

A macho/B macho banhados a ouro
Conectores A macho/B macho banhados a ouro 
proporcionam uma melhor condutividade através da 
diminuição da resistência dos contactos.

Conectores resistentes à corrosão
Os conectores comprimidos banhados por 
electrólise em bronze com ouro de 24 quilates 
proporcionam uma ligação segura e extremamente 
resistente que optimiza a qualidade do sinal e 
fornece a melhor imagem e transferência de dados.

Revestimento flexível em PVC
O revestimento flexível em PVC oferece protecção 
para o núcleo delicado do cabo. Proporciona ainda 
maior durabilidade e facilidade de instalação.

Plug & Play
O Plug & Play permite-lhe instalar e adicionar um 
novo componente e colocá-lo em funcionamento 
sem ter de efectuar qualquer instalação ou análise 
técnica complicada.
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Embalagem Interior
• Número de embalagens para o consumidor: 4
• EAN: 87 12581 57467 3
• Peso bruto: 0,351 kg
• Embalagem interior (C x L x A): 23 x 16 x 11,5 cm
• Peso líquido: 0,128 kg
• Tara: 0,223 kg

Embalagem exterior
• Número de embalagens para o consumidor: 12
• EAN: 87 12581 57466 6
• Peso bruto: 1,553 kg
• Embalagem exterior (C x L x A): 

49,5 x 24,5 x 13 cm
• Peso líquido: 0,384 kg
• Tara: 1,169 kg

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

10,3 x 21,7 x 4 cm
• EAN: 87 12581 57465 9
• Peso bruto: 0,068 kg
• Peso líquido: 0,032 kg
• Tara: 0,036 kg
•

Especificações
Cabo USB 2.0
1 m Mini 
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