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 megbízható kapcsolatot tesz lehetővé a készülékek között az audio- és 

viteléhez.

e a jó kép- és hangminőséget!
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ós kivitel a fémhüvely jóvoltából
űanyag-burkolatú dugó biztos csatlakozást tesz lehetővé
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Belső karton
• Bruttó tömeg: 0,152 kg
• Belső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

13,3 x 8,5 x 10,5 cm
• Nettó tömeg: 0,036 kg
• Önsúly: 0,116 kg

Külső kartondoboz
• Bruttó tömeg: 1,116 kg
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

26,7 x 14,6 x 22,9 cm
• Nettó tömeg: 0,216 kg
• Önsúly: 0,9 kg

Méret csomagolással együtt
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

9,5 x 11,5 x 2,2 cm
• Bruttó tömeg: 0,02 kg
• Nettó tömeg: 0,006 kg
• Önsúly: 0,014 kg
•
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Nikkel be
A nikkel be
biztosítanak
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141W
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 csatlakoz
űanyagból ö
ek biztos cs
nomikusan kialakított fogási 
n a berendezések könnyen, 
tathatók egymáshoz.

satlakozók
lakozók tökéletes érintkezést 
 a csatlakozó között, így lehetővé 
pcsolat kialakítását.

onstrukció
strukció csak csúcsminőségű 
val készül, melyek hosszabb 
ak.

ódugó
ntött dugó garantálja a 
atlakoztatását.
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