
 

 

Philips
USB 3.0 kábel

1,8 m-es

SWU3122N
Garantáltan szupergyors sebesség

ezzel a szupergyors Micro USB 3.0 A/B kábellel
Ezzel az USB 3.0 kábellel 10-szer gyorsabb az adatátvitel, mint az USB 2.0 esetében. Ideális 
nyomtatókhoz, hubokhoz, kártyaolvasókhoz és egyéb USB 3.0 eszközökhöz.

Maximalizálja az adatátvitelt
• Akár 5 Gbit/s átviteli sebesség
• A kiváló árnyékolás maximálisra növeli az adatátvitelt
• Az átlagos ipari áramfogyasztásnál alacsonyabb áramfogyasztás

Megfelel az egyedi csatlakoztatási követelményeknek
• Megfelel az USB 2.0 és 1.1 szabványnak
• Aranybevonatú A/B csatlakozódugók a jobb vezetőképesség érdekében

Nagyobb tartósság
• Korrózióálló csatlakozók
• Rugalmas PVC-burkolat
• Öntött burkolatú végek a megnövelt tartósságért

Könnyű beállítás
• Plug & Play a könnyebb telepítéshez



 Akár 5 Gbit/s átviteli sebesség
Szupergyors adatátviteli sebesség, az USB 2.0. 
sebességének akár a 10-szerese.

Kiváló árnyékolás
A kiváló árnyékolás maximálisra növeli az 
adatátvitelt, mivel ellenáll a külső rádiófrekvenciás 
zajnak.

Energiatakarékos működés
Kevesebb áramfelvétel szükséges az eszköz 
működéséhez, ezért valóban megtakarítás érhető el.

Aranybevonatú A dugasz/B dugasz
Az aranybevonatú A/B csatlakozódugók az 
érintkezés ellenállásának csökkentése révén jobb 
vezetőképességet biztosítanak.

Korrózióálló csatlakozók
A 24 karátos arannyal bevont csatlakozókkal 
rendelkező tömör rézhuzal biztonságos és rendkívül 
tartós csatlakozást biztosít, amely optimalizálja a 
jelminőséget, és a lehető legjobb kép- és hangátvitelt 
biztosítja.

Rugalmas PVC-burkolat
A rugalmas PVC-burkolat védelmet nyújt az 
egyébként sérülékeny kábelerek számára. Ezenfelül 
megkönnyíti a csatlakoztatást, és tartós használatot 
biztosít.

USB 2.0 és 1.1 kompatibilis
Az USB 2.0 kábel visszafelé kompatibilis az 1.1 
szabvánnyal
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Méret csomagolással együtt
• Polcra helyezési mód: Mindkettő
• Mellékelt termékek száma: 1
• Csomagolás típusa: Fólia
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

9,5 x 23,5 x 3,6 cm
• Bruttó tömeg: 0,143 kg
• Nettó tömeg: 0,118 kg
• Táratömeg: 0,025 kg
• EAN: 87 12581 58405 4

Belső kartondoboz
• Fogyasztói csomagolások száma: 6
• Bruttó tömeg: 0,95 kg

• Belső kartondoboz (L x Sz x Ma): 
40,5 x 10,5 x 13 cm

• Nettó tömeg: 0,708 kg
• Táratömeg: 0,242 kg
• EAN: 87 12581 58407 8

Külső kartondoboz
• Fogyasztói csomagolások száma: 36
• Bruttó tömeg: 6,4 kg
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

42,5 x 34,5 x 28,5 cm
• Nettó tömeg: 4,248 kg
• Táratömeg: 2,152 kg
• EAN: 87 12581 58406 1
•
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