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USB 2.0-kabel

A/A-aansluitingen
1 m Intrekbaar

SWR1211
Vergroot uw bereik

onderweg
Deze oplichtende, intrekbare kabel is ideaal voor de mobiele gebruiker en vergroot het 
bereik van uw bestaande kabel met bijna 80 centimeter.

Ideaal voor onderweg
• Geen wirwar aan kabels meer door eenvoudig kabelbeheer
• Oplichtende uiteinden
• Intrekbare kabel voor eenvoudig opbergen

Verbeterde duurzaamheid
• Gegoten uiteinden voor verlengde duurzaamheid

Voldoet aan uw specifeke verbindingsvereisten
• Mannelijke/vrouwelijke A-aansluitingen
 



 Gegoten uiteinden
Gegoten uiteinden voorkomen dat de kabel gaat 
rafelen en verlengen de levensduur van uw kabel.

Mannelijke/vrouwelijke A-aansluitingen
Voldoe aan uw specifieke verbindingsvereisten met 
mannelijke en vrouwelijke A-aansluitingen

Geen wirwar aan kabels meer
Het intrekbare apparaat met veer vergroot uw 
mobiliteit onderweg doordat u de lengte van de 
benodigde kabel exact kunt selecteren en de rest om 
een interne spoel kunt wikkelen.

Oplichtende uiteinden
De uiteinden van de kabel lichten op als de 
connectiviteit tot stand is gebracht.
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Connectiviteit
• Type kabel: Intrekbaar USB 2.0-verlengsnoer, 

blauw oplichtende A/A-aansluitingen (mannelijk en 
vrouwelijk), grijs

Afmetingen
• Kabellengte: 100 cm

Verpakking
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 98340 2
• Hoeveelheid: 1
• Lengte: 21 cm
• Breedte: 14 cm
• Hoogte: 2 cm
• Brutogewicht: 0,064 kg
• Nettogewicht: 0,026 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,038 kg

Binnendoos
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99154 4
• Hoeveelheid: 4
• Lengte (cm): 22 cm
• Breedte (cm): 8 cm
• Hoogte (cm): 15 cm
• Brutogewicht: 0,314 kg
• Nettogewicht: 0,252 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,062 kg

Omdoos
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99155 1
• Hoeveelheid: 12
• Lengte (cm): 25 cm
• Breedte (cm): 24 cm
• Hoogte (cm): 18 cm
• Brutogewicht: 1,204 kg
• Nettogewicht: 0,948 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,256 kg
•

Specificaties
USB 2.0-kabel
A/A-aansluitingen 1 m Intrekbaar
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