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Možnosti připojení
• Typ kabelu: Navíjecí prodlužovací kabel USB 2.0 

s konektory A/B (A konektor / B konektor), černý

Rozměry
• Délka kabelu: 100 cm

Balení
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 98337 2
• Množství: 1
• Délka: 21 cm
• Šířka: 14 cm
• Výška: 2 cm
• Hrubá hmotnost: 0,06 kg
• Čistá hmotnost: 0 026 kg
• Hmotnost obalu: 0,034 kg

Vnitřní krabice
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99152 0

• Množství: 4
• Délka (cm): 22 cm
• Šířka (cm): 8 cm
• Výška (cm): 15 cm
• Hrubá hmotnost: 0,312 kg
• Čistá hmotnost: 0,25 kg
• Hmotnost obalu: 0,062 kg

Vnější obal
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99153 7
• Množství: 12
• Délka (cm): 25 cm
• Šířka (cm): 24 cm
• Výška (cm): 18 cm
• Hrubá hmotnost: 1,196 kg
• Čistá hmotnost: 0,94 kg
• Hmotnost obalu: 0,256 kg
•

Kabel USB 2.0
Konektory A/B 1m Navíjecí

Specifikace

Datum vydání 2008-10-06

Verze: 1.5.9

12 NC: 9082 100 09065
EAN: 87 10895 98337 2

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování. 
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips 
Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com
SWR1

Zvýrazn

A konekt
Splnění vaš
konektorům

Lisované 
Lisované ko
životnost ka

Vylučuje 
Navíjecí zař
při cestován
kterou potř
kotouči.
200/10

ění výro

or/B kone
ich požadav
 A /B

koncovky
ncovky zab
belu.

zamotán
ízení s pruž
í – můžete
ebujete, a z
ktor
ků při propojování díky 

raňují roztřepení a prodlužují 

í
inou umožňuje snadnou mobilitu 
 zvolit přesnou délku kabelu, 
bytek bude uložen na vnitřním 
bku

http://www.philips.com

