
 

 

Philips
Przewód USB 3.0

1,8 m
Micro

SWU3182N
Połączenie w mgnieniu oka

Superszybki przewód micro-USB 3.0 A/B
Podłączanie komputera do aparatów cyfrowych i nie tylko

Zapewnia wymaganą swobodę podłączenia
• Zgodność z komputerami PC i Mac
• Pozłacane złącza męskie typu A/męskie typu B zapewniające lepszą przewodność
• Zgodność ze standardem USB 2.0 i 1.1

Maksymalizuje przesył danych
• Przesył danych z prędkością do 5 Gb/s
• Doskonałe ekranowanie maksymalizujące przesył danych

Większa trwałość
• Złącza odporne na korozję
• Elastyczna koszulka z PCW
• Gumowy reduktor naprężeń
• Formowane wtyki zapewniające większą trwałość

Łatwa instalacja
• Łatwiejsza instalacji — Plug & Play



 Przesył danych z prędkością do 5 Gb/s
Superszybki przesył danych — nawet 10 razy szybszy 
niż w przypadku USB 2.0.

Doskonałe ekranowanie
Doskonałe ekranowanie maksymalizujące przesył 
danych, dzięki ochronie przed zewnętrznymi 
zakłóceniami radiowymi.

Pozłacane, męskie typu A/męskie typu B
Pozłacane złącza męskie typu A/męskie typu B 
zapewniają lepszą przewodność dzięki zmniejszeniu 
czynnego oporu elektrycznego.

Złącza odporne na korozję
Zastosowanie w tych złączach prasowanego 
mosiądzu z powłoką z 24-karatowego złota zapewnia 
bezpieczne i niezmiernie trwałe połączenie, 
najwyższą jakość sygnału oraz optymalny przesył 
obrazu i danych.

Elastyczna koszulka z PCW
Elastyczna koszulka z PCW chroni delikatną żyłę 
przewodu. Ponadto zapewnia jego większą trwałość 
i łatwość instalacji.

Formowane wtyki
Formowane wtyki chronią przewód przed 
uszkodzeniem i wydłużają czas jego eksploatacji.

Zgodność z USB 2.0 i 1.1
Przewód USB 2.0 jest zgodny wstecz ze standardem 
1.1.
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Wymiary opakowania
• Typ ułożenia półki: Obie
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Blister
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

9,5 x 23,5 x 3,6 cm
• EAN: 87 12581 57459 8
• Waga brutto: 0,143 kg
• Waga netto: 0,118 kg
• Ciężar opakowania: 0,025 kg

Karton wewnętrzny
• Liczba opakowań konsumenckich: 6
• EAN: 87 12581 57461 1

• Waga brutto: 0,95 kg
• Karton wewnętrzny (L x szer. x wys.): 

40,5 x 10,5 x 13 cm
• Waga netto: 0,708 kg
• Ciężar opakowania: 0,242 kg

Karton zewnętrzny
• Liczba opakowań konsumenckich: 36
• EAN: 87 12581 57460 4
• Waga brutto: 6,4 kg
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

42,5 x 34,5 x 28,5 cm
• Waga netto: 4,248 kg
• Ciężar opakowania: 2,152 kg
•

Dane techniczne
Przewód USB 3.0
1,8 m Micro
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