Delock Στερεοφωνική Επέκταση Καλωδίου 3,5 χιλ. των 3 pin
αρσενικό προς θηλυκό με αντάπτορα με βίδες 6,35 χιλ. 3 μ.
Περιγραφή
Αυτό το στερεοφωνικό καλώδιο της Delock επιτρέπει
την επέκταση μιας στερεοφωνικής σύνδεσης 3,5 χιλ. ή
6,35 χιλ. Ο συμπεριλαμβανόμενος στερεοφωνικός
αντάπτορας μπορεί να βιδωθεί σε έναν σύνδεσμο με
αρσενική στερεοφωνική υποδοχή 3,5 χιλ. και να
υποστηρίξει σταθερή σύνδεση. Έτσι το καλώδιο μπορεί
επίσης να χρησιμοποιηθεί για συνδέσεις συσκευών ήχου
με διεπαφή 6,35 χιλ.
Ειδική Προστασία Καλωδίου
Το εξωτερικό υλικό TPU του περιβλήματος του
καλωδίου το κάνει πιο εύκαμπτο και ανθεκτικό κατά τη
χρήση του.

Προδιαγραφές
• Συνδετήρας:
1 x στερεοφωνικό βύσμα αρσενικού τύπου 3,5 mm 3 ακίδων >
1 x 3,5 mm στερεοφωνική υποδοχή 3 ακίδων θηλυκή
• Αντάπτορας με βίδες 6,35 χιλ. στερεοφωνικής αρσενικής υποδοχής προς
3,5 χιλ. στερεοφωνική θηλυκή υποδοχή
• Σύνδεση με βίδα: M8 x 0,75
• Μετρητής καλωδίου: 28 AWG
• Επιχρυσωμένο βύσμα
• Σύνδεσμος με μεταλλικό περίβλημα
• Χρώμα: μαύρο
• Μήκος συμπεριλ. συνδέσμου: περ. 3 m

Αρ. προϊόντος 85782
EAN: 4043619857821
Χώρα προέλευσης: China
Συσκευασία: Poly bag

Απαιτήσεις συστήματος
• Μια ελεύθερη στερεοφωνική θηλυκή θύρα 3,5 χιλ ή 6,35 χιλ
Περιεχόμενα συσκευασίας
• Καλώδιο στερεοφωνικού βύσματος
• Αντάπτορας με βίδα
Εικόνες
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Interface
priključak:

1 x stereo utičnica promjera 3,5 mm 3-polna

Priključak 1:

1 x 3,5 mm ženski stereo priključak s 3 kontakta

Physical characteristics
Cable length incl. connector:

3m

Površinska zaštita kontakata:

pozlaćeni

Conductor gauge:

AWG 28

Vrsta vijka:

Priključak s navojem: M8 x 0,75

Boja:

crni
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