
1,8 m slanke 3.5mm naar rechtsgehoekte stereo
audio kabel - M/M
Product ID: MU6MMSRA

Deze 1,8 m stereoaudiokabel heeft een rechtshoekige stereo-audio connector en een 3,5 mm (rechte)
slanke, gegoten connector, waardoor deze kabel de perfecte oplossing is voor draagbare audioapparaten
(iPod®, iPhone®, iPad®, MP3-spelers), zelfs als het apparaat in een beschermhuls zit.

Voor die moeilijk bereikbare plaatsen kunt u met onze 3,5 mm stereo audio naar 3,5 mm rechtshoekige
kabel verbinding maken waar een normale (rechte) stereo-audio connector dat niet kan.

Net zoals alle StarTech.com-kabels wordt ook deze 1,8 meter 3,5 mm slanke stereo/audiokabel gedekt
door onze levenslange garantie voor gegarandeerde kwaliteit en betrouwbaarheid.
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Certificaties, rapporten
en compatibiliteit

Toepassingen

• Sluit uw iPod of MP3-speler aan op uw autostereo 3,5 mm audio in-
jackcontact

• Sluit uw MP3-speler aan op uw stereo-installatie
• Sluit een geluidskaart aan op een externe CD-ROM-schijf

Eigenschappen

• Gegoten, slank uitgevoerde connector voor gebruik met draagbare
apparaten

• Gegoten connectoren met trekontlasting
• Vergulde connectoren
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Warranty Lifetime

Hardware Aantal geleiders 2

Connectormateriaal Goud

Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride

Connector(en) Connector A 1 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Mannelijk

Connector B 1 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Mannelijk

Fysieke
eigenschappen

Breedte product 6 mm [0.2 in]

Buitendiameter kabel 2.5

Draaddikte 30 AWG

Gewicht product 24 g [0.8 oz]

Hoogte product 0.7 cm [0.3 in]

Kabellengte 1.8 m [6 ft]

Kleur Zwart

Lengte product 1.8 m [6 ft]

Stijl connector Recht naar haaks rechts

Verpakkingsinformatie Package Height 7 mm [0.3 in]

Package Length 22 cm [8.7 in]

Package Width 12.8 cm [5 in]

Verpakkingsaantal 1

Verzendgewicht (verpakt) 29 g [1 oz]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd 1 - 1,8 m slanke 3,5 mm naar rechtshoekige
stereoaudiokabel - M/M

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.
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