Delock Cablu audio 8 pini Lightning™ tată la mufă stereo tată, 3,5
mm, 3 pini, 0,5 m
Descriere scurta
Acest cablu audio de la Delock poate fi utilizat pentru a
conecta un iPhone sau iPad, care oferă doar interfața
Lightning™ cu 8 pini, la diferite dispozitive audio cu o priză
mufă stereo. Este potrivit pentru conectarea unui dispozitiv
mobil, de exemplu, la difuzoare externe, radio auto sau
căști.
Calitate și performanță
Cablul este foarte robust și rezistent datorită texturii
ecranării solide, efortul reliefului puternic și carcasă
metalică la toate capetele cablului.
Certificat MFi
Certificarea MFi și conectorul original Apple C101
garantează compatibilitatea deplină cu toate dispozitivele
cu conector Lightning™.
Specification
• Conectori:
1 x Apple Lightning™, 8 pini tată >
1 x stereo jack tată cu 3 pini, de 3,5 mm
• Chipset: C101
• Grosime cablu: 30 AWG
• Cablu cu ecranare textilă
• Conector cu carcasă din metal
• Culoare: negru / roșu
• Lungimea incl. conectori: aprox. 0,5 m

Nr. 86586
EAN: 4043619865864
Țara de origine: China
Pachet: Retail Box

Cerinte de sistem
• Dispozitiv cu un port Lightning™ disponibil
• Dispozitive audio cu mufă stereo mamă liberă 3,5 mm, 3 pini
Pachetul contine
• Cablu audio
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General
Cable finishing:

textile coating

Interface
Conector 1:

1 x Apple Lightning™ cu 8 de pini tată

Conector 2:

1 x 3.5 mm 3 pin stereo jack male

Physical characteristics
Cable diameter:

3,5 mm

Pin finishing:

gold-plated

Conductor gauge:

30 AWG

Lungime:

0,50 m

Colour:

negru / roșu
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