
 

 

Philips
Kábel USB 3.0

1,8 m

SWU3122N
Prenesie vaše údaje super rýchlo

s týmto káblom super rýchleho pripojenia USB 3.0 A/B
Pomocou tohto kábla s rozhraním USB 3.0 môžete prenášať údaje až 10x rýchlejšie ako 
pri pripojení USB 2.0. Je ideálny na použitie s tlačiarňami, rozbočovačmi, čítačkami kariet 
a inými zariadeniami USB 3.0.

Maximalizuje prenos údajov
• Prenosové rýchlosti až 5 Gbit/s
• Dokonalé tienenie maximalizuje prenosy údajov
• Zníženie spotreby energie oproti priemeru

Vyhovuje vašim špecifickým požiadavkám na pripojenie
• Kompatibilný so štandardmi USB 2.0 a 1.1
• Pozlátené konektory samčí A/samčí B na lepšiu vodivosť

Vychutnajte si predĺženú životnosť
• Konektory odolné voči korózii
• Flexibilný PVC plášť
• Lisované koncovky pre dlhodobejšiu odolnosť

Jednoduchá inštalácia
• Plug & Play umožňuje jednoduchšiu inštaláciu



 Prenosové rýchlosti až 5 Gbit/s
Super rýchle prenosové rýchlosti údajov až 10x 
rýchlejšie ako USB 2.0.

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

Energetická efektívnosť
Zníženie nárokov na elektrickú energiu pri 
prevádzke zariadenia pre dosiahnutie reálnej úspory.

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.

Kompatibilný s USB 2.0 a 1.1
Kábel USB 2.0 spätne kompatibilný so štandardom 
1.1.
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Rozmery balenia
• Typ policového umiestnenia: Obidve
• Počet zabalených kusov výrobkov: 1
• Typ balenia: Balenie blister
• Rozmery balenia (Š x V x H): 9,5 x 23,5 x 3,6 cm
• Hmotnosť brutto: 0,143 kg
• Hmotnosť netto: 0,118 kg
• Hmotnosť obalu: 0 025 kg
• EAN: 87 12581 58405 4

Vnútorný kartón
• Počet užívateľských balení: 6
• Hmotnosť brutto: 0,95 kg

• Vnútorný kartón (D x Š x V): 40,5 x 10,5 x 13 cm
• Hmotnosť netto: 0,708 kg
• Hmotnosť obalu: 0,242 kg
• EAN: 87 12581 58407 8

Vonkajší kartón
• Počet užívateľských balení: 36
• Hmotnosť brutto: 6,4 kg
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 42,5 x 34,5 x 28,5 cm
• Hmotnosť netto: 4,248 kg
• Hmotnosť obalu: 2,152 kg
• EAN: 87 12581 58406 1
•

Technické údaje
Kábel USB 3.0
1,8 m
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