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Осветен USB кабел

Съединители A/B
3 м Осветени в синьо

SWU1521
Осигурете високоскоростен 

пренос на данни
Ползвайте този кабел USB 2.0 с осветени в синьо накрайници за прехвърляне на 
данни на висока скорост. Идеален за използване с принтери, USB концентратори, 
четци на карти и външни входно-изходни устройства.

Лесно различаване
• Изчисти
• Накрайници, осветени в синьо

Възползвайте се от по-дългия период на експлоатация
• Капсуловани накрайници за по-дълга експлоатация

Максимизира скоростта на пренос на данни
• Първокласната екранировка максимизира скоростта на предаване на данни

Посреща специфичните ви нужди за свързване
• Съвместим със стандартите USB 2.0 и 1.1
• Съединители A мъжки / B мъжки
• Съвместим с компютри PC и Mac
• Скорости на пренос до 480 Mbps
 



 Капсуловани накрайници
Капсулованите накрайници намаляват 
протриването и удължават живота на кабела ви.

Първокласна екранировка
Първокласната екранировка максимизира 
скоростта на предаване на данни чрез 
предпазване от околния радиочестотен шум.

Изчисти
Ясният цветен код отличава този кабел от 
другите и той може лесно да бъде намерен от 
пръв поглед.

Съвместим с USB 2.0 и 1.1
Кабел USB 2.0, обратно съвместим със стандарта 
1.1.

Съединители A мъжки / B мъжки
Посрещнете специфичните си нужди за 
свързване със съединителите A мъжки / B мъжки.

Съвместим с компютри PC и Mac
Кабелът USB 2.0 ще работи както с PC, така и с 
Mac компютри.

Скорости на пренос до 480 Mbps
Осигурете бързо и безгрешно прехвърляне на 
данни със скорости на пренос по стандарта USB 
2.0.

Накрайници, осветени в синьо
Този визуален индикатор ви позволява да 
различите кабела от пръв поглед и да различите 
състоянието му. Когато кабелът е 
работоспособен, накрайниците му остават 
осветени в синьо.
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Възможности за свързване
• Вид кабел: Кабел USB 2.0 с осветени в синьо 
съединители A/B (A мъжки / B мъжки), 
прозрачни

Размери
• Дължина на кабела: 300 см

Опаковка
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 98356 3
• Количество: 1
• Бруто тегло: 0,104 кг
• Височина: 3 см
• Дължина: 21 см
• Нето тегло: 0,064 кг
• Тегло на опаковката: 0,04 кг
• Ширина: 14 см

Вътрешен кашон
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 32553 4
• Количество: 4
• Бруто тегло: 0,5 кг
• Височина (см): 15 см
• Дължина (см): 26,5 см
• Нето тегло: 0,42 кг
• Тегло с опаковката: 0,08 кг
• Ширина (см): 10,5 см

Външен кашон
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 32554 1
• Количество: 12
• Бруто тегло: 1,96 кг
• Височина (см): 17,5 см
• Дължина (см): 32 см
• Нето тегло: 1,5 кг
• Тегло с опаковката: 0,46 кг
• Ширина (см): 29 см
•
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