
 

 

Philips
Przewód USB 2.0

1 m
Mini

SWU2181N
Połączenie w mgnieniu oka

dzięki szybkiemu przewodowi mini USB 2.0
Umożliwia szybkie połączenie komputera z urządzeniami zewnętrznymi. Idealny do 
cyfrowych aparatów i kamer oraz smartfonów.

Maksymalizuje przesył danych
• Zwiększenie przesyłu do 480 Mb/s
• Doskonałe ekranowanie maksymalizujące przesył danych

Zapewnia wymaganą swobodę podłączenia
• Zgodność ze standardem USB 2.0 i 1.1
• Pozłacane złącza męskie typu A/męskie typu B zapewniające lepszą przewodność
• Zgodność z komputerami PC i Mac

Większa trwałość
• Złącza odporne na korozję
• Elastyczna koszulka z PCW

Łatwa instalacja
• Łatwiejsza instalacji — Plug & Play



 Zwiększenie przesyłu do 480 Mb/s
Szybki i bezbłędny przesył danych przy prędkościach 
przesyłu odpowiadających standardowi USB 2.0.

Doskonałe ekranowanie
Doskonałe ekranowanie maksymalizujące przesył 
danych, dzięki ochronie przed zewnętrznymi 
zakłóceniami radiowymi.

Zgodność z USB 2.0 i 1.1
Przewód USB 2.0 jest zgodny wstecz ze standardem 
1.1.

Zgodność z komputerami PC i Mac
Przewód USB 2.0 współpracuje z komputerami PC i 
Mac.

Pozłacane, męskie typu A/męskie typu B
Pozłacane złącza męskie typu A/męskie typu B 
zapewniają lepszą przewodność dzięki zmniejszeniu 
czynnego oporu elektrycznego.

Złącza odporne na korozję
Zastosowanie w tych złączach prasowanego 
mosiądzu z powłoką z 24-karatowego złota zapewnia 
bezpieczne i niezmiernie trwałe połączenie, 
najwyższą jakość sygnału oraz optymalny przesył 
obrazu i danych.

Elastyczna koszulka z PCW
Elastyczna koszulka z PCW chroni delikatną żyłę 
przewodu. Ponadto zapewnia jego większą trwałość 
i łatwość instalacji.

Plug & Play
Funkcja Plug & Play umożliwia zainstalowanie i 
dodawanie nowych elementów zestawu i ich 
uruchamianie bez potrzeby wykonywania 
skomplikowanych czynności instalacyjnych lub 
technicznych.
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