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Termék

24 karáto
A 24 karáto
minőségű je

Nagy tisz
A rézből ké
pontosságú

24 karáto
A 24 karáto
minőségű je

Fonott ár
A rézfonatt
védelmet n
szemben.

Színkódo
Az eltérő sz
megfelelő k
illeszthetők

Plug & Pl
A Plug & Pl
könnyen, rö

Fémhüve
A kábelbels
fémhüvely ó

Rugalmas
A rugalmas
sérülékeny 
csatlakozta

Gumi tör
A gumi töré
biztonságos
egymáshoz
573/10
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látvitelt biz

taságú ré
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 jelátvitelt b

s arannya
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nyékolás
al megerősí
yújt a jelves

s csatlako
ínek segítsé
imeneti és 

ay
ay technika
vid idő alat

ly
őt tartós, m
vja.

 PVC-bu
 PVC-burko
kábelerek s
tást, és tart

ésgátló
sgátlóval a 
, mégis rug
.

l bevont csatlakozó
 bevont csatlakozók a legjobb 
tosítják.

z
ális ellenállású vezető nagy 

iztosít.

l bevont csatlakozó
 bevont csatlakozók a legjobb 
tosítják.

tett alumínium védőburkolat 
ztéssel és az interferenciával 

zók
gével a kábelek könnyen a 

bemeneti csatlakozókba 

 segítségével a berendezések 
t csatlakoztathatók egymáshoz.

egbízható csatlakozást biztosító 

rkolat
lat védelmet nyújt az egyébként 
zámára. Ezenfelül megkönnyíti a 
ós használatot biztosít.

kábel és a csatlakozódugó 
almas módon kapcsolódik 
ek
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