
 

 

Philips
Кабел USB 3.0

Съединители A/5-щифтови Mini B

1 м/3 фута Бяло

SWU3182
Осигурете суперскоростен пренос на данни
Суперскоростен Mini USB 3.0
Използвайте този суперскоростен USB 3.0 кабел за прехвърляне на данни със 
скорост, 10 пъти по-висока от тази на USB 2.0. Идеален за използване с принтери, 
концентратори, четци на карти и други USB 3.0 устройства.

Посреща специфичните ви нужди за свързване
• Съединители A/5-щифтови Mini B
• Съвместим с компютри PC и Mac
• Позлатени съединители A мъжки/B мъжки за по-добра проводимост

Максимизира скоростта на пренос на данни
• Първокласната екранировка максимизира скоростта на предаване на данни

Възползвайте се от по-дългия период на експлоатация
• Капсуловани накрайници за по-дълга експлоатация
• Корозионноустойчиви съединители
• Гъвкава PVC изолация
• Гумен захват



 Съединители A/5-щифтови Mini B
Посрещнете специфичните си нужди за 
свързване със съединителите A мъжки / B мъжки.

Първокласна екранировка
Първокласната екранировка максимизира 
скоростта на предаване на данни чрез 
предпазване от околния радиочестотен шум.

Позлатени съединители A мъжки/B 
мъжки
Позлатените съединители A мъжки/B мъжки 
осигуряват по-добра проводимост, като 
снижават съпротивлението в контактната област.

Корозионноустойчиви съединители
Формованият месинг със съединители, покрити с 
24 карата злато, създава здрава и изключително 
трайна връзка, която оптимизира качеството на 
сигнала и осигурява най-добро пренасяне на 
картина и данни.

Гъвкава PVC изолация
Гъвкавата PVC изолация предпазва нежната 
сърцевина на кабела. Тя също допринася за 
удължената експлоатация и лекота при 
инсталиране.

Капсуловани накрайници
Капсулованите накрайници намаляват 
протриването и удължават живота на кабела ви.
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Вътрешен кашон
• Брой потребителски опаковки: 4
• EAN: 87 12581 57801 5
• Бруто тегло: 0,634 кг
• Вътрешен кашон (л x Ш x В): 25 x 15,5 x 9,5 см
• Нето тегло: 0,304 кг
• Тегло на опаковката: 0,33 кг

Външен кашон
• Брой потребителски опаковки: 12
• EAN: 87 12581 57800 8
• Бруто тегло: 2,202 кг
• Външен кашон (л x Ш x В): 49 x 26,5 x 11 см

• Нето тегло: 0,912 кг
• Тегло на опаковката: 1,29 кг

Габарити на опаковката
• Брой включени продукти: 1
• Тип опаковка: Блистер
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

9 x 24 x 3,5 см
• EAN: 87 12581 57799 5
• Бруто тегло: 0,121 кг
• Нето тегло: 0,076 кг
• Тегло на опаковката: 0,045 кг
•
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