Delock Összecsavart kábelbővítmény 3,5 mm 3 tűs Sztereo Jack
apa – Sztereo Jack anya 6,35 mm csavar adapterrel 1 m
Leírás
A Delock sztereó kábel lehetővé teszi 3,5 mm-es vagy
6,35 mm-es sztereó kapcsolat bővítését. A mellékelt
sztereó adaptert a 3,5 mm-es sztereó apa csatlakozóra
lehet csavarni, amely stabil kapcsolatot biztosít. Így ez a
kábel 6,35 mm-es csatolófelülettel rendelkező audio
eszközök csatlakoztatására is használható.
Speciális kábelhuzal
A kábelborítás külső TPU anyaga sokkal hajlékonyabbá és
ellenállóbbá teszi azt használatkor.
Összecsavart kábel
Az összecsavart kábel könnyen tárolható és kevesebb
helyet foglal, mint a normál kábelek.

Műszaki adatok
• Csatlakozó:
1 x 3,5 mm-es 3 érintkezős audió sztereó jack-dugó >
1 x 3,5 mm-es 3 érintkezős sztereó jack hüvely
• Csavaros adapter 6,35 mm-es sztereó apa – 3,5 mm-es sztereó anya
• Csavaros csatlakozás: M8 x 0,75
• Kábel típusa: összecsavart kábel
• Kábel vastagsága: 28 AWG
• Aranyozott csatlakozó
• Csatlakozó fémházzal
• Szín: fekete
• Hosszúság (a csatlakozóval együtt): kb. 1 m

Tételszám 85831
EAN: 4043619858316
Származási hely: China
Csomag: Zárható műanyag tasak

Rendszerkövetelmények
• Szabad sztereó anya port 3,5 mm vagy 6,35 mm
A csomag tartalma
• Sztereó jack kábel
• Csavaros adapter
Képek
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Interface
csatlakozó:

1 x 3,5 mm-es 3 érintkezős audió sztereó jack-dugó

Csatlakozó 1:

1 x 3,5 mm-es 3 érintkezős sztereó jack hüvely

Physical characteristics
Cable category:

Összecsavart kábel

Cable length incl. connector:

1m

Tű bevonata:

aranyozott

Conductor gauge:

28 AWG

Csavar típusa:

Csavaros csatlakozás: M8 x 0,75

Szín:

fekete

© 2022 by Delock. Az itt megemlített nevek és szimbólumok a megfelelő gyártók tulajdonát képezik (a
változtatások, nyomtatási hibák és egyéb hibák kivételt jelentenek).
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

www.delock.de
85831

2/2
24.05.2022

