
 

 

Philips
Cablu USB 2.0

1 m
Mini

SWU2181N
Vă duce unde aveţi nevoie cu viteză ridicată
cu acest minicablu USB 2.0 de viteză ridicată
Vă conectează calculatorul la viteză ridicată cu dispozitive externe. Ideal pentru utilizare 
cu camere digitale şi camere video şi smartphone-uri.

Maximizează transferul de date
• Viteze de transfer de până la 480 Mbps
• Ecranarea superioară maximizează transferurile de date

Vă satisface cerinţele de conectare specifice
• Compatibilitate cu standardele USB 2.0 și 1.1
• Conectori Tată A /Tată B placaţi cu aur pentru conductivitate mai bună
• Compatibilitate PC și Mac

Bucuraţi-vă de o rezistenţă sporită
• Conectori rezistenţi la coroziune
• Carcasă flexibilă din PVC

Instalare simplă
• Plug and Play, pentru instalare mai ușoară



 Viteze de transfer de până la 480 Mbps
Asigură transferul de date rapid și precis la vitezele 
nominale ale standardului USB 2.0.

Ecranare superioară
Ecranarea superioară maximizează transferurile de 
date, oferind protecţie împotriva zgomotului extern 
de frecvenţă radio.

Compatibilitate USB 2.0 și 1.1
Cablu USB 2.0 compatibil cu standardul anterior 1.1.

Compatibilitate PC și Mac
Cablul USB 2.0 funcţionează atât cu computere PC, 
cât și cu Mac.

Tată A/Tată B placat cu aur
Conectori Tată A /Tată B placaţi cu aur oferă 
conductivitate mai bună prin reducerea rezistenţei la 
contact.

Conectori rezistenţi la coroziune
Alama comprimată alături de conectorii galvanizaţi 
cu aur de 24 K, realizează o conexiune extrem de 
fiabilă care optimizează calitatea semnalului și 
transmite cele mai bune imagini și transferuri de 
date.

Carcasă flexibilă din PVC
Carcasa flexibilă din PVC oferă protecţie interiorului 
delicat al cablului. De asemenea, oferă o rezistenţă 
sporită și facilitează instalarea.

Plug & Play
Tehnologia Plug and Play vă permite să instalaţi sau 
să adăugaţi noi componente și să le puneţi în 
funcţiune fără a parcurge operaţii complexe de 
instalare sau analize tehnice.
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Cutie interioară
• Număr de ambalaje: 4
• EAN: 87 12581 57467 3
• Greutate brută: 0,351 kg
• Cutie interioară (L x L x Î): 23 x 16 x 11,5 cm
• Greutate netă: 0,128 kg
• Greutate proprie: 0,223 kg

Cutie exterioară
• Număr de ambalaje: 12
• EAN: 87 12581 57466 6
• Greutate brută: 1,553 kg
• Cutie exterioară (L x L x Î): 49,5 x 24,5 x 13 cm

• Greutate netă: 0,384 kg
• Greutate proprie: 1,169 kg

Dimensiunile ambalajului
• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Ambalaj
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

10,3 x 21,7 x 4 cm
• EAN: 87 12581 57465 9
• Greutate brută: 0,068 kg
• Greutate netă: 0,032 kg
• Greutate proprie: 0,036 kg
•

Specificaţii
Cablu USB 2.0
1 m Mini 
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