
 Delock Cablu prelungitor stereo 3,5 mm, 3 pini tată la mamă cu
adaptor șurub de 6,35 mm 2 m
  Descriere scurta
 

Acest cablu stereo de la Delock permite extinderea unei
conexiuni stereo de 3,5 mm sau 6,35 mm. Adaptorul
stereo inclus poate fi înșurubat pe conectorul stereo de 3,5
mm și acceptă o conexiune stabilă. Astfel, acest cablu
poate fi folosit și pentru conexiuni de dispozitive audio cu
interfață de 6,35 mm.

Ecranare specială a cablurilor
Materialul TPU exterior al mantalei de cablu face ca
acesta să fie mult mai flexibil și mai rezistent atunci când
se utilizează.

 

 Specificatii
 

• Conectori:
  2 x stereo jack tată cu 3 pini, de 3,5 mm >
  2 x 3,5 mm mufă stereo mamă cu 3 pini
• Adaptor șurub de 6,35 mm, stereo, tată la 3,5 mm stereo, mamă
• Racord șurub: M8 x 0,75
• Grosime cablu: 28 AWG
• Conectori placat cu aur
• Conector cu carcasă din metal
• Culoare: negru
• Lungimea incl. conectori: aprox. 2 m
 

 Cerinte de sistem
 

• Un port stereo mamă liber de 3,5 mm sau 6,35 mm
 

 Pachetul contine
 

• Cablu jack stereo
• Adaptor șurub

  Nr. 85781
 

EAN: 4043619857814
 

Țara de origine: China
 

Pachet: Poly bag
 

 

  Imagini
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  Interface  
  connector: 1 x stereo jack tată cu 3 pini, de 3,5 mm  
  Conector 1: 1 x 3,5 mm 3 Pin stereo jack  
  Physical characteristics  
  Cable length incl. connector: 2 m  
  Pin finishing: gold-plated  
  Conductor gauge: 28 AWG  
  Tipul şurubului: Racord șurub: M8 x 0,75  
  Colour: negru  
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