
 

 

Philips
Kabel USB 3.0

Konektory A/B
1,8 m Černá

SWU3122
Jistota superrychlých datových přenosů

Superrychlé USB 3.0
Pomocí tohoto kabelu USB 3.0 můžete přenášet data až 10x rychleji než s rozhraním 
USB 2.0. Ideální pro použití s tiskárnami, rozbočovači, čtečkami karet a dalšími zařízeními 
USB 3.0.

Splnění vašich specifických požadavků připojení
• Pozlacené konektory A /B pro lepší vodivost
• Kompatibilní s počítači PC i Mac

Maximalizuje datový přenos
• Vynikající stínění maximalizuje datové přenosy

Vychutnejte si zvýšenou odolnost
• Lisované koncovky pro větší odolnost
• Konektory odolné proti korozi
• Pružný plášť z PVC
• Pryžová ochrana proti namáhání



 Vynikající stínění
Vynikající stínění maximalizuje datový přenos díky 
ochraně před externím šumem rádiové frekvence.

Pozlacený konektor A /B
Pozlacené konektory A /B mají lepší vodivost díky 
menšímu odporu kontaktů.

Konektory odolné proti korozi
Konektory z lisované mosazi, galvanicky pokovené 
24k zlatem, vytvářejí bezpečné a mimořádně odolné 
spojení, které optimalizuje kvalitu signálu a poskytuje 
nejlepší přenos obrazu a dat.

Pružný plášť z PVC
Pružný plášť z PVC poskytuje jemnému jádru kabelu 
ochranu. Také zvyšuje odolnost a zjednodušuje 
instalaci.

Lisované koncovky
Lisované koncovky zabraňují roztřepení a prodlužují 
životnost kabelu.
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Vnitřní krabice
• Počet spotřebitelských balení: 4
• Hrubá hmotnost: 0,646 kg
• Vnitřní obal (D x Š x V): 25 x 15,5 x 9,5 cm
• Čistá hmotnost: 0,316 kg
• Hmotnost obalu: 0,33 kg
• EAN: 87 12581 57798 8

Vnější obal
• Počet spotřebitelských balení: 12
• Hrubá hmotnost: 2,238 kg
• Vnější obal (D x Š x V): 49 x 26,5 x 11 cm

• Čistá hmotnost: 0,948 kg
• Hmotnost obalu: 1,29 kg
• EAN: 87 12581 57797 1

Rozměry balení
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Plastikový obal
• Rozměry balení (Š x V x H): 9 x 24 x 3,5 cm
• Hrubá hmotnost: 0,124 kg
• Čistá hmotnost: 0,079 kg
• Hmotnost obalu: 0,045 kg
• EAN: 87 12581 58360 6
•

Specifikace
Kabel USB 3.0
Konektory A/B 1,8 m Černá
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