Delock Cablu de extensie audio mufă stereo 3,5 mm 4 pini tată la
mamă, Ultra Slim 0,5 m, alb
Descriere scurta
Acest cablu cu mufă stereo de la Delock este compatibil cu
conectorul său cu 4 pini cu dispozitive precum
Smartphone sau tabletă cu interfață mufă CTIA și servește
ca o extensie a conexiunii mufei de 3,5 mm. Astfel, cablul
poate fi utilizat, de exemplu, atunci când conectați căștile
la un dispozitiv mobil. Funcția microfonului de la cască
este încă acceptată.
Flexibilitate
Datorită diametrului mic al cablului, acesta este foarte
flexibil și cel mai potrivit pentru utilizarea în timpul
mersului.

Specification
• Conectori:
1 x audio stereo jack tată cu 4 pini, de 3,5 mm
1 x mufă stereo mamă, 3,5 mm, 4 pini
• Mufă stereo cu 4 pin cu standard CTIA:
Audio stânga - audio dreapta - GND - AUX
• Grosime cablu: 32 AWG
• Diametru cablu: ca. 1,8 mm
• Contacte placate cu aur
• Culoare: argintiu / alb
• Lungimea incl. conectori: aprox. 0,5 m

Nr. 66072
EAN: 4043619660728
Țara de origine: China
Pachet: Pungă din plastic cu
închidere tip fermoar

Cerinte de sistem
• Un port liber mamă mufă stereo
Pachetul contine
• Cablu jack stereo
Imagini
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Interface
Conector 1:

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

Conector 2:

1 x 3.5 mm 4 pin stereo jack female

Physical characteristics
Conductor gauge:

31 AWG

Material:

Aluminium
PVC

Lungime:

50 cm

Colour:

alb / argintiu

Diametru cablu:

2 mm
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