Audio Splitter jack stereo tată de 3,5 mm la 2 x jack stereo mamă
3,5 mm 4 pin unghiular
Descriere scurta
Acest distribuitor audio de la Delock poate fi conectat la un
port cu mufă stereo mamă liber al playerului MP3,
telefonului mobil, tabletei, laptopului etc., pentru a obține
două interfețe mufă stereo mamă. Astfel, două persoane
pot asculta cu ușurință muzică sau similar, prin căștile lor.
Manevrare ușoară
Datorită inelului de aur suplimentar de la capătul
conectorului, acest splitter audio poate fi conectat cu
ușurință la dispozitive, care sunt protejate de o husă. Mai
mult, conectorul stereo jack de 3,5 mm tată este înclinat în
cazul în care portul existent este dificil de accesat.

Specification
• Conectori:
1 x stereo jack tată cu 4 pini, de 3,5 mm în unghi >
2 x mufă stereo mamă, 3,5 mm, 4 pini
• Grosime cablu: 30 AWG
• Contacte placate cu aur
• Culoare: argintiu / negru
• Lungimea incl. conectori: aprox. 25 cm

Nr. 66438
EAN: 4043619664382
Țara de origine: China
Pachet: Pungă din plastic cu
închidere tip fermoar

Cerinte de sistem
• Un port liber mamă mufă stereo cu 4 pini de 3,5 mm
Pachetul contine
• Cablu adaptor splitter audio
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Interface
Conector 1:

1 x audio stereo jack tată cu 4 pini, de 3,5 mm

Conector 2:

2 x 3.5 mm 4 pin stereo jack female

Physical characteristics
Pin finishing:

gold-plated

Conductor gauge:

30 AWG

Lungime:

25 cm

Colour:

negru
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