Delock Svinutý kabel s 3,5 mm 3-pinovým stereo zástrčkovým
konektorem na stereo zástrčkový konektor se šroubovacím
adaptérem, 5 m
Popis
Tento stereofonní kabel Delock lze používat k připojování
různých audio zařízení se stereo zásuvkovým rozhraním
3,5 mm nebo 6,35 mm. Obsažené stereofonní adaptéry lze
našroubovat na zástrčkový stereofonní konektor rozměru
3,5 mm a podporují stabilní připojení. Takže tento kabel lze
také použít pro připojení zvukových zařízení s rozhraním
rozměru 6,35 mm.
Speciální stínění kabelu
Vnější materiál TPU opláštění kabelu dělá kabel mnohem
ohebnějším a odolnějším při použití.
Svinutý kabel
Tento svinutý kabel lze snadno skladovat a v porovnání s
běžnými kabely nezabírá příliš mnoho místa.
Specifikace
• Konektor:
1 x 3,5 mm 3 pin stereo jack samec >
1 x 3,5 mm 3 pin stereo jack samec
• 2 x šroubovací adaptér ze stereofonní zástrčky rozměru 6,35 mm na
stereofonní zásuvku rozměru 3,5 mm
• Typ kabelu: svinutý kabel
• Průřez kabelu: 28 AWG
• Pozlacené konektory
• Konektor v kovovém pouzdru
• Barva: černá
• Délka včetně konektorů cca. 5 m

Číslo produktu 85839
EAN: 4043619858392
Země původu: China
Balení: Plastová taška se zipem

Systémové požadavky
• Dva volné stereofonní zásuvkové porty rozměru 3,5 mm nebo 6,35 mm
Obsah balení
• Kabel stereo jack
• 2 x šroubovací adaptér
Příslušenství
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Interface
konektor:

1 x 3,5 mm 3 pin stereo jack samec

Konektor 1:

3,5 mm 3 pin stereo jack samec

Physical characteristics
Cable category:

Svinutý kabel

Cable length incl. connector:

5m

Pin s povrchovou úpravou:

pozlacen

Conductor gauge:

28 AWG

Typ šroubku:

Šroubovacími jacky: M8 x 0,75

Barva:

černá
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