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Megbízható csatlakozás

ezekkel a Pal csatlakozókkal
A csatlakozók megbízható audio- és videokapcsolatot tesznek lehetővé az alkatrészek 
között.

Nagyszerű képminőség
• Nikkel bevonatú csatlakozók a tökéletes érintkezésért

Kiváló hangminőség
• Nikkel bevonatú csatlakozók a tökéletes érintkezésért

Könnyű beállítás
• Csúszásmentes, ergonomikus fogási felülete kényelmes használatot biztosít

Nagyobb tartósság
• A műanyag-burkolatú dugó biztos csatlakozást tesz lehetővé
 



 Nikkel bevonatú csatlakozók
A nikkel bevonatú csatlakozók tökéletes érintkezést 
biztosítanak a kábel és a csatlakozó között, így 
lehetővé teszik a megbízható kapcsolat kialakítását.

Nikkel bevonatú csatlakozók
A nikkel bevonatú csatlakozók tökéletes érintkezést 
biztosítanak a kábel és a csatlakozó között, így 
lehetővé teszik a megbízható kapcsolat kialakítását.

Kényelmes fogás
A csúszásmentes, ergonomikusan kialakított fogási 
felületnek köszönhetően a berendezések könnyen, 
kényelmesen csatlakoztathatók egymáshoz.

Műanyag csatlakozódugó
A tartós, műanyagból öntött dugó garantálja a 
berendezések biztos csatlakoztatását.
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Csomagolásadatok
• Mennyiség: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99678 5

Belső karton
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99964 9
• Mennyiség: 6
• Hosszúság: 140 mm
• Szélesség: 100 mm
• Magasság: 60 mm
• Bruttó tömeg: 0,14 kg
• Nettó tömeg: 0,06 kg
• Önsúly: 0,08 kg

Külső kartondoboz
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99965 6

• Mennyiség: 36
• Hosszúság: 220 mm
• Szélesség: 180 mm
• Magasság: 160 mm
• Bruttó tömeg: 1,04 kg
• Nettó tömeg: 0,36 kg
• Önsúly: 0,68 kg

Méretek
• Termék hossza: 11,5 cm
• Termék méretei (Sz x Ma): 95 x 17 mm
• Bruttó tömeg: 0,02 kg
• Nettó tömeg: 0,01 kg
• Önsúly: 0,01 kg
•
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