Delock Διαχωριστής Ήχου στερεοφωνικής αρσενικής
υποδοχής 3,5 χιλ. προς 2 x στερεοφωνικής θηλυκής υποδοχής
3,5 χιλ. των 3 pin + έλεγχος ήχου με γωνία
Περιγραφή
Αυτός ο διαχωριστής ήχου της Delock μπορεί να
συνδεθεί σε μια ελεύθερη στερεοφωνική θηλυκή
υποδοχή του MP3 player σας, του κινητού σας
τηλεφώνου, του tablet, του laptop σας κτλ. ώστε να
αποκτήσετε δύο στερεοφωνικές θηλυκές διεπαφές.
Έτσι δύο άτομα μπορούν εύκολα να ακούσουν μουσική ή
παρόμοια, μέσω των ακουστικών. Και οι δύο θύρες
στερεοφωνικής θηλυκής υποδοχής διαθέτουν το δικό
τους κουμπί ελέγχου έντασης για τη ρύθμιση της
έντασης μεμονωμένα.
Εύκολος χειρισμός
Εξαιτίας του επιπρόσθετου χρυσού δακτυλίου στην
άκρη του συνδέσμου, αυτός ο διαχωριστής ήχου μπορεί
να συνδεθεί εύκολα σε συσκευές που προστατεύονται
από κάλυμμα. Επιπλέον με τον σύνδεσμο αρσενικής
στερεοφωνικής υποδοχής των 3,5 χιλ. μπορεί να
σχηματίσει γωνία σε περίπτωση που η υπάρχουσα θύρα
είναι δύσκολα προσβάσιμη.
Χαρακτηριστικά
• Συνδετήρας:
1 x στερεοφωνικό βύσμα αρσενικού τύπου 3,5 mm 3 ακίδων με γωνία >
2 x 3,5 mm στερεοφωνική υποδοχή 3 ακίδων θηλυκή
• 2 x κουμπιά ελέγχου έντασης
• Μετρητής καλωδίου: 30 AWG
• Επιχρυσωμένες επαφές
• Χρώμα: ασημί / μαύρο
• Μήκος συμπεριλ. συνδέσμου: περ. 25 cm

Αρ. προϊόντος 66434
EAN: 4043619664344
Χώρα προέλευσης: China
Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

Απαιτήσεις συστήματος
• Μια ελεύθερη υποδοχή 3,5 mm 3 ακίδων
Περιεχόμενα συσκευασίας
• Καλώδιο αντάπτορα διαχωριστή ήχου
Εικόνες
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Interface
Συνδετήρας 1:

στερεοφωνικό βύσμα αρσενικού τύπου 3,5 mm 3 ακίδων

Συνδετήρας 2:

2 x 3,5 mm στερεοφωνική υποδοχή 3 ακίδων θηλυκή

Physical characteristics
Τελείωμα ακίδας:

επιχρυσωμένη

Conductor gauge:

30 AWG

Μήκος:

25 cm

Χρώμα:

μαύρο
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