
Slanke Stereo Splitterkabel Y-adapter - 3,5mm
Mannelijk naar 2x 3,5mm Vrouwelijk
Product ID: MUY1MFFS

De slanke MUY1MFFS 3,5mm stereo splitterkabel / Y-adapter is voorzien van één mannelijke en twee
vrouwelijke 3,5mm-connectoren, waarmee een enkele hoofdtelefoonaansluiting in tweeën kan worden
gesplitst.

De handige, voordelige 3,5mm stereo splitterkabel is voorzien van slanke connectoren die gemakkelijk in
een 3,5mm koptelefoonaansluiting passen, zelfs als de iPod®/iPhone®/iPad®/MP3-speler zich in een
beschermenhoes bevindt.

De 3,5mm splitterkabel / Y-adapter wordt geleverd met levenslange garantie door StarTech.com

www.startech.com/nl
0800 0230 168



Certificaties, rapporten
en compatibiliteit

Toepassingen

• Splits een 3,5mm audiostekker in twee afzonderlijke uitgangen,
waardoor er twee sets luidsprekers kunnen worden gebruikt op een
enkele geluidskaart

• Ideaal voor het opsplitsen van audio vanaf MP3-spelers of andere
mobiele digitale apparaten die beschikken over een 3,5mm audio-
uitgang (zoals een iPod®, iPhone® of iPad®)

Eigenschappen

• Gegoten, slank uitgevoerde connector voor gebruik met draagbare
apparaten

• Gegoten connectoren met trekontlasting
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Warranty Lifetime

Hardware Aantal geleiders 3

Connectormateriaal Nikkel

Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride

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

Connector B 2 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk

Gebruiksomgeving Opslagtemperatuur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)

Vochtigheid 0% tot 90% bij 25 °C

Fysieke
eigenschappen

Breedte product 6 mm [0.2 in]

Draaddikte 28 AWG

Gewicht product 11 g [0.4 oz]

Hoogte product 0.7 cm [0.3 in]

Kabellengte 200 mm [7.9 in]

Kleur Zwart

Lengte product 200 mm [7.9 in]

Verpakkingsinformatie Package Height 7 mm [0.3 in]

Package Length 12.5 cm [4.9 in]

Package Width 90 mm [3.5 in]

Verpakkingsaantal 1

Verzendgewicht (verpakt) 13 g [0.5 oz]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd 1 - Slanke Stereo Splitterkabel Y-adapter - 3,5mm
Mannelijk naar 2x 3,5mm Vrouwelijk

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