Delock Καλώδιο Ήχου των 8 pin Lightning™ αρσενικό προς
Στερεοφωνική αρσενική υποδοχή των 3,5 χιλ των 3 pin 0,5 μ.
Περιγραφή
Αυτό το καλώδιο ήχου της Delock μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση ενός iPhone ή iPad, το
οποίο παρέχει τη διεπαφή των 8 pin Lightning™, με
διαφορετικές
συσκευές
ήχου
με
μία
πρίζα
στερεοφωνικής υποδοχής. Είναι κατάλληλο για σύνδεση
μιας κινητής συσκευής σε π.χ. εξωτερικά ηχεία,
ραδιόφωνο αυτοκινήτου ή ακουστικά.
Ποιότητα και λειτουργία
Το καλώδιο είναι πολύ σταθερό και μεγάλης διάρκειας
εξαιτίας της ισχυρής επένδυσης, της ανακούφισης της
τάσης και του μεταλλικού περιβλήματος όλων των
άκρων στα τρία καλώδια.
Πιστοποίηση MFi
Η πιστοποίηση MFi και ο γνήσιος σύνδεσμος Apple C101
εγγυώνται πλήρη συμβατότητα με όλες τις συσκευές με
σύνδεσμο Lightning™.
Χαρακτηριστικά
• Συνδετήρας:
1 x Lightning™ 8 ακίδων της Apple αρσενικό >
1 x στερεοφωνικό βύσμα αρσενικού τύπου 3,5 mm 3 ακίδων
• Chipset: C101
• Μετρητής καλωδίου: 30 AWG
• Καλώδιο με υφασμάτινη θωράκιση
• Σύνδεσμος με μεταλλικό περίβλημα
• Χρώμα: μαύρο / κόκκινος
• Μήκος συμπεριλ. συνδέσμου: περ. 0,5 m

Αρ. προϊόντος 86586
EAN: 4043619865864
Χώρα προέλευσης: China
Συσκευασία: Retail Box

Απαιτήσεις συστήματος
• Συσκευή με μια ελεύθερη θύρα Lightning™
• Συσκευές ήχου με μια ελεύθερη θηλυκή στερεοφωνική υποδοχή των 3,5 χιλ με 3 pin
Περιεχόμενα συσκευασίας
• Καλώδιο ήχου
Εικόνες
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General
Cable finishing:

textile coating

Interface
Συνδετήρας 1:

1 x Apple Lightning™ 8 ακίδων, αρσενικό

Συνδετήρας 2:

στερεοφωνικό βύσμα αρσενικού τύπου 3,5 mm 3 ακίδων

Physical characteristics
Διάμετρος καλωδίου:

3,5 mm

Τελείωμα ακίδας:

επιχρυσωμένη

Conductor gauge:

30 AWG

Μήκος:

0,50 m

Χρώμα:

μαύρο / κόκκινος
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