
 

 

Philips
Firewire kablosu

2 m
Siyah

SWF2113
FireWire IEEE 1394a cihazlara bağlantı

6 pim x 4 pimlik erkek konnektörler
Bilgisayarınızı CD/DVD, tarayıcı veya dijital kameraya bağlamak için.

Bağlantı gereksinimlerinizi karșılar
• IEEE 1394a özelliklerine uygundur
• PC ve Mac uyumlu

Maksimum veri aktarımı
• Üstün koruma maksimum veri aktarımı sağlar

Hızlı veri aktarımı
• 400 Mb/s aktarım hızı

Uzun süreli kullanımın keyfini çıkarın
• Paslanmaya dayanıklı konektörler
• Esnek PVC kılıf
• Uzun ömür için kalıplı uçlar
• Kauçuk gerinim önleyici



 Üstün koruma
Üstün koruma, harici radyo frekans parazitlerine 
karșı koruma sağlayarak maksimum veri aktarımı 
sağlar.

400 Mb/s aktarım hızı
400 Mb/s aktarım hızı IEEE 1394a standartlarına 
uygundur.

Paslanmaya dayanıklı konektörler
24K altın elektrolizle kaplanmıș sıkıștırılmıș pirinç 
konektörler, sinyal kalitesini optimize eden ve en iyi 
görüntü ve veri aktarımını sunan güvenli ve son 
derece dayanıklı bağlantı sağlar.

Esnek PVC Kılıf
Esnek PVC kılıf, hassas kablo çekirdeğini korur. 
Ayrıca, uzun ömür ve kurulum kolaylığı sağlar.

Kalıplı uçlar
Kalıplı uçlar yıpranmayı engeller ve kablonun ömrünü 
uzatır.

Kauçuk gerinim önleyici
Kauçuk gerinim önleyici, kablo ile fiș arasında güvenli 
ama esnek bir bağlantı sağlar.
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İç Karton
• Ambalaj sayısı: 4
• İç karton (L x G x Y): 25 x 15,5 x 9,5 cm
• Brüt ağırlık: 0,687 kg
• Net ağırlık: 0,456 kg
• Dara ağırlığı: 0,231 kg
• EAN: 87 12581 50574 5

Dıș Karton
• Ambalaj sayısı: 24
• Dıș karton (L x G x Y): 49 x 26,5 x 21,5 cm
• Brüt ağırlık: 4,629 kg

• Net ağırlık: 2,736 kg
• Dara ağırlığı: 1,893 kg
• EAN: 87 12581 50573 8

Ambalaj boyutları
• Ambalaj türü: Plastik paket
• Birlikte verilen ürün sayısı: 1
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 9 x 24 x 3,5 cm
• Brüt ağırlık: 0,154 kg
• Net ağırlık: 0,114 kg
• Dara ağırlığı: 0,04 kg
• EAN: 87 12581 49379 0
•
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