
 

 

Philips
Καλώδιο USB 3.0

Βύσματα A/5-Pin Mini B

0,9 μ. Λευκό

SWU3182
Εξασφαλίστε κορυφαία ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων
USB 3.0 Mini κορυφαίας ταχύτητας
Με αυτό το καλώδιο USB 3.0 μπορείτε να μεταφέρετε δεδομένα σε ταχύτητα 10 
φορές μεγαλύτερη σε σχέση με το USB 2.0. Ιδανικό για χρήση με εκτυπωτές, hub, 
συσκευές ανάγνωσης καρτών και άλλες συσκευές USB 3.0.

Ανταποκρίνεται σε συγκεκριμένες απαιτήσεις σύνδεσης
• Υποδοχές A/5-Pin Mini B
• Συμβατότητα με PC και Mac
• Επιχρυσωμένα φις αρσενικό A/αρσενικό B για καλύτερη αγωγιμότητα

Μεγιστοποιεί τη μεταφορά δεδομένων
• Η ανώτερη θωράκιση μεγιστοποιεί τη μεταφορά δεδομένων

Εξασφαλίστε μεγαλύτερη ανθεκτικότητα
• Χυτά άκρα για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα
• Αντιδιαβρωτικές υποδοχές
• Εύκαμπτη εξωτερική μόνωση από PVC
• Ελαστικό εξάρτημα ανακούφισης τάσης



 Υποδοχές A/5-Pin Mini B
Ανταποκριθείτε σε συγκεκριμένες απαιτήσεις 
σύνδεσης με τα βύσματα A Αρσενικό/B Αρσενικό.

Ανώτερη θωράκιση
Η ανώτερη θωράκιση μεγιστοποιεί τη μεταφορά 
δεδομένων με προστασία από τους εξωτερικούς 
θορύβους ραδιοσυχνοτήτων.

Επιχρυσωμένο αρσενικό A/αρσενικό B
Τα επιχρυσωμένα φις αρσενικό A/αρσενικό B 
προσφέρουν καλύτερη αγωγιμότητα μειώνοντας 
την αντίσταση επαφής.

Αντιδιαβρωτικές υποδοχές
Ο συμπιεσμένος χαλκός με επιμεταλλωμένες με 
χρυσό 24K υποδοχές εξασφαλίζει ασφαλή και 
εξαιρετικά ανθεκτική σύνδεση που βελτιστοποιεί 
την ποιότητα του σήματος και παρέχει τη βέλτιστη 
δυνατή εικόνα και μεταφορά δεδομένων.

Εύκαμπτη εξωτερική μόνωση από PVC
Η εύκαμπτη εξωτερική μόνωση από PVC παρέχει 
προστασία στον ευπαθή πυρήνα του καλωδίου, 
καθώς και μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και ευκολία 
εγκατάστασης.

Χυτά άκρα
Τα χυτά άκρα αποτρέπουν το ξέφτισμα ενώ 
επεκτείνουν και τη διάρκεια ζωής του καλωδίου 
σας.
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Εσωτερική συσκευασία
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 4
• EAN: 87 12581 57801 5
• Μεικτό βάρος: 0,634 κ.
• Εσωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

25 x 15,5 x 9,5 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,304 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,33 κ.

Εξωτερική συσκευασία
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 12
• EAN: 87 12581 57800 8
• Μεικτό βάρος: 2,202 κ.
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

49 x 26,5 x 11 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,912 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 1,29 κ.

Διαστάσεις συσκευασίας
• Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
• Τύπος συσκευασίας: Μπλίστερ
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

9 x 24 x 3,5 εκ.
• EAN: 87 12581 57799 5
• Μεικτό βάρος: 0,121 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,076 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,045 κ.
•

Προδιαγραφές
Καλώδιο USB 3.0
Βύσματα A/5-Pin Mini B 0,9 μ. Λευκό
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