
 

 

Philips
USB 2.0 kábel

1 m
Mini

SWU2181N
Preneste svoje dáta vysokou rýchlosťou

s vysokorýchlostným káblom USB 2.0 mini
Pripojí váš počítač vysokou rýchlosťou k externým zariadeniam. Ideálny na použitie s 
digitálnymi fotoaparátmi, videokamerami a telefónmi typu smartphone.

Maximalizuje prenos údajov
• Prenosové rýchlosti až 480 Mbps
• Dokonalé tienenie maximalizuje prenosy údajov

Vyhovuje vašim špecifickým požiadavkám na pripojenie
• Kompatibilný so štandardmi USB 2.0 a 1.1
• Pozlátené konektory samčí A/samčí B na lepšiu vodivosť
• Kompatibilné s počítačmi PC aj Mac

Vychutnajte si predĺženú životnosť
• Konektory odolné voči korózii
• Flexibilný PVC plášť

Jednoduchá inštalácia
• Plug & Play umožňuje jednoduchšiu inštaláciu



 Prenosové rýchlosti až 480 Mbps
Zaisťuje rýchly a presný prenos údajov s 
prenosovými rýchlosťami podľa štandardu USB 2.0.

Dokonalé tienenie
Dokonalé tienenie maximalizuje prenos údajov, lebo 
chráni pred externým rádiofrekvenčným rušením.

Kompatibilný s USB 2.0 a 1.1
Kábel USB 2.0 spätne kompatibilný so štandardom 
1.1.

Kompatibilné s počítačmi PC aj Mac
Kábel USB 2.0 funguje s počítačmi PC aj Mac.

Pozlátené konektory samčí A/samčí B
Pozlátené konektory samčí A/samčí B poskytujú 
lepšiu vodivosť znižovaním prechodového odporu.

Konektory odolné voči korózii
Lisovaná mosadz s galvanicky pokovenými 24K 
pozlátenými konektormi vytvára bezpečné a 
extrémne odolné pripojenie, ktoré optimalizuje 
kvalitu signálu a dodáva najlepší obraz a prenos 
údajov.

Flexibilný PVC plášť
Flexibilný PVC plášť zaisťuje ochranu citlivého jadra 
kábla. Tiež poskytuje zvýšenú odolnosť a jednoduchú 
inštaláciu.

Plug & Play
Plug & Play vám poskytuje možnosť pracovať bez 
vykonávania zložitých inštalačných procedúr alebo 
technických analýz pri pridávaní nového 
komponentu.
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Vnútorný kartón
• Počet užívateľských balení: 4
• EAN: 87 12581 57467 3
• Hmotnosť brutto: 0,351 kg
• Vnútorný kartón (D x Š x V): 23 x 16 x 11,5 cm
• Čistá hmotnosť: 0,128 kg
• Hmotnosť obalu: 0,223 kg

Vonkajšia lepenka
• Počet užívateľských balení: 12
• EAN: 87 12581 57466 6
• Hmotnosť brutto: 1,553 kg

• Vonkajší kartón (D x Š x V): 49,5 x 24,5 x 13 cm
• Čistá hmotnosť: 0,384 kg
• Hmotnosť obalu: 1,169 kg

Rozmery balenia
• Počet kusov výrobkov v balení: 1
• Typ balenia: Balenie blister
• Rozmery balenia (Š x V x H): 10,3 x 21,7 x 4 cm
• EAN: 87 12581 57465 9
• Hmotnosť brutto: 0,068 kg
• Čistá hmotnosť: 0,032 kg
• Hmotnosť obalu: 0 036 kg
•

Technické údaje
USB 2.0 kábel
1 m Mini 
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