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Güvenilir bir bağlantı sağlayın
bu Pal Beslemeli konektörlerle
Bileşenler arasında güvenilir bir ses / video bağlantısı sağlamak için bu konektörlere
güvenebilirsiniz.
Mükemmel görüntü kalitesinin keyfini çıkarın
• Güvenilir temas için nikel kaplama konektörler
Mükemmel ses kalitesinin keyfini çıkarın
• Güvenilir temas için nikel kaplama konektörler
Kolay kurulum
• Kolay kullanım için kaymayı önleyen ergonomik tasarım
Uzun süreli kullanımın keyfini çıkarın
• Güvenli bağlantılar için kalıplı fiş
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Teknik Özellikler

Ürün özellikleri

Ambalaj Verileri

• Miktar: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99678 5

İç Karton
•
•
•
•
•
•
•
•

EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99964 9
Miktar: 6
Uzunluk: 140 mm
Genişlik: 100 mm
Yükseklik: 60 mm
Brüt ağırlık: 0.14 kg
Net ağırlık: 0,06 kg
Dara ağırlığı: 0,08 kg

Dış Karton

•
•
•
•
•
•
•

Miktar: 36
Uzunluk: 220 mm
Genişlik: 180 mm
Yükseklik: 160 mm
Brüt ağırlık: 1,04 kg
Net ağırlık: 0,36 kg
Dara ağırlığı: 0,68 kg

Boyutlar
•
•
•
•
•

Ürün uzunluğu: 11,5 cm
Ürün boyutları (G x Y): 95 x 17 mm
Brüt ağırlık: 0,02 kg
Net ağırlık: 0,01 kg
Dara ağırlığı: 0,01 kg

•

• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99965 6
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Nikel kaplama konektörler
Nikel kaplama konektörler, kablo ile konektör arasında
temiz bir temas sağlayarak güvenilir bağlantı sunar.
Nikel Kaplama Konektörler
Nikel kaplama konektörler, kablo ile konektör arasında
temiz bir temas sağlayarak güvenilir bağlantı sunar.
Kolay tutuş
Bu kaymaz tutuş bileşenlerinizi kolay ve ergonomik
açıdan rahat bir şekilde bağlamanızı sağlar.
Kalıplı fiş
Kalıplı fişler, bileşenler arasında güvenli bağlantı ve uzun
süreli kullanım sağlar.

