
 

 

Philips
Cabo eSATA

1 m
Preto

SWN2176
Transferência de dados de alto desempenho
Serial ATA II externo
Assegure uma ligação fiável a dispositivos Sata II com este cabo eSATA II de 0,45 m. 
Perfeito para computadores portáteis e servidores e para fazer cópias de segurança dos 
seus dados para um disco rígido externo.

Amigo do ambiente
• Construção sem chumbo, amiga do ambiente

Desfrute de durabilidade alargada
• Extremidades moldadas para durabilidade alargada
• Compensador de tensão em borracha

Maximiza a transferência de dados
• Protecção superior maximiza a transferência de dados



 Protecção superior
Uma protecção superior maximiza a transferência de 
dados protegendo-os contra o ruído provocado por 
frequências rádio externas.

Construção sem chumbo
Construção sem chumbo, com materiais amigos do 
ambiente.
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Embalagem Interior
• Número de embalagens para o consumidor: 4
• Embalagem interior (C x L x A): 

25 x 15,5 x 9,5 cm
• Peso bruto: 0,51 kg
• Peso líquido: 0,132 kg
• Tara: 0,378 kg
• EAN: 87 12581 50688 9

Embalagem exterior
• Número de embalagens para o consumidor: 24
• Embalagem exterior (C x L x A): 

49 x 26,5 x 21,5 cm
• Peso bruto: 3,15 kg

• Peso líquido: 0,792 kg
• Tara: 2,358 kg
• EAN: 87 12581 50687 2

Dimensões da embalagem
• Tipo de embalagem: Blister
• Número de produtos incluídos: 1
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

9 x 24,5 x 4 cm
• Peso bruto: 0,09 kg
• Peso líquido: 0,033 kg
• Tara: 0,057 kg
• EAN: 87 12581 50127 3
•

Especificações
Cabo eSATA
1 m Preto 
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