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Univerzálny kábel

Predlžovací USB kábel
Navíjateľná

SJM2120H
Zväčšite dĺžku vášho USB kábla

a zaistite si väčší priestor na pohyb
Vytvorte si priestor na pohyb tak, že zväčšíte vzdialenosť medzi vaším USB káblom a 
digitálnym hudobným prehrávačom alebo akýmkoľvek zariadením s USB pripojením.

Vytvorte si priestor na pohyb
• 0,8 m predlžovacieho kábla pre pohyb v miestnosti

Vhodné pre mobilné používanie
• 0,8 m navíjateľný kábel odstraňuje neporiadok

Jednoducho potvrďte možnosť pripojenia
• Osvetlené koncovky
 



 0,8 m predlžovacieho kábla
Vychutnajte si dodatočný 0,8 m predlžovací kábel, 
ktorý vám zaistí väčší priestor na pripojenie vašich 
USB zariadení.

Navíjateľný kábel
Tento 0,8-metrový navíjateľný kábel sa sťahuje z 
obidvoch strán, aby sa ušetril priestor a odstránil sa 
neporiadok.

Osvetlené koncovky
Osvetlené koncovky kábla potvrdia, že sa nadviazalo 
prepojenie.
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Balenie
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 32795 8
• Množstvo: 1
• Dĺžka: 24 cm
• Šírka: 10 cm
• Výška: 1,5 cm
• Celková hmotnosť: ,06 kg
• Hmotnosť obalu: ,02 kg
• Čistá hmotnosť: ,04 kg

Vnútorný kartón
• EAN/UPC/GTIN: 1 87 12581 32795 5
• Množstvo: 4
• Dĺžka (cm): 24 5 cm
• Šírka (cm): 6.5 cm

• Výška (cm): 11 cm
• Celková hmotnosť: ,26 kg
• Hmotnosť obalu: ,04 kg
• Čistá hmotnosť: ,22 kg

Vonkajšia lepenka
• EAN/UPC/GTIN: 2 87 12581 32795 2
• Množstvo: 24
• Dĺžka (cm): 26 cm
• Šírka (cm): 20 7 cm
• Výška (cm): 25 cm
• Celková hmotnosť: 1,78 kg
• Hmotnosť obalu: ,28 kg
• Čistá hmotnosť: 1,5 kg
•

Technické údaje
Univerzálny kábel
Predlžovací USB kábel Navíjateľná 
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