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ε αυτό το καλώδιο για αξιόπιστη σύνδεση ήχου µεταξύ των συσκευών.
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Εξωτερική συσκευασία
• EAN/UPC/GTIN: 8710895960984
• Ποσότητα: 12
• Μικτό βάρος: 4,14 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,4 κ.
• Καθαρό βάρος: 3,74 κ.
• Μήκος: 360 χιλ.
• Πλάτος: 190 χιλ.
• Ύψος: 235 χιλ.

∆ιαστάσεις
• Μικτό βάρος: 0,31 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,04 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,27 κ.
• Μήκος προϊόντος: 28,5 εκ.
• ∆ιαστάσεις προϊόντος (Π x Υ): 175 x 40 χιλ.
•

Καλώδιο στερεοφωνικού ήχου
3,0 µ.  
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 24 καρατίων
 24 καρατίων διασφαλίζουν τη 
τος για τα συστατικά µέρη.

θαρότητας
ός παρέχει υψηλή ακρίβεια στη 
ελάχιστη αντίσταση.

χαλκού
λκού προστατεύει από απώλειες 

ποιηµένες υποδοχές
οιηµένες υποδοχές διευκολύνουν 
λωδίου σας στις σωστές εισόδους 

λαβή καθιστά τη σύνδεση των 
ργονοµικά άνετη.
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ς διασφαλίζουν τις σταθερές 
συσκευών και προσφέρουν 
ητα.

ή µόνωση από PVC
 µόνωση από PVC παρέχει 
 πυρήνα του καλωδίου, καθώς και 
ητα και ευκολία εγκατάστασης.

 ανακούφισης τάσης
ανακούφισης τάσης παρέχει 
υνένωση καλωδίου και βύσµατος.
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