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Zažijte vynikající příjem televizního signálu

díky tomuto anténnímu kabelu
Zlepšete spojení pro přenos audio/video signálů mezi komponenty.

Vychutnejte si kvalitnější obraz/zvuk
• 24karátové pozlacené konektory optimalizují přechod signálu
• Vodiče z vysoce čisté mědi zajišťují spolehlivost přenosu signálu

Zabraňuje ztrátě signálu
• Měděným opletením posílené hliníkové stínění

Vychutnejte si zvýšenou odolnost
• Ochranná kovová krytka zvyšuje odolnost
• Pružný plášť z PVC

Snadná instalace
• Protiskluzová ergonomická rukojeť usnadňuje používání

Šetrné k životnímu prostředí
• Bezolovnatá konstrukce šetrná k životnímu prostředí



 24karátový pozlacený konektor
24karátové pozlacené konektory zajišťují 
komponentům nejlepší kvalitu signálu.

Kovová krytka
Kovová krytka chrání vnitřní připojení kabelu. 
Zajišťuje odolnost a spolehlivost propojení.

Vysoce čistá měď
Takový měděný vodič zajišťuje při přenosu signálu 
vysokou přesnost a minimální odpor.

Opletené stínění
Měděným opletením posílené hliníkové stínění chrání 
před interferencemi a ztrátou signálu.

Snadné uchopení
Protiskluzová ergonomická rukojeť dělá propojování 
komponentů snadným a ergonomicky pohodlným.

Pružný plášť z PVC
Pružný plášť z PVC poskytuje jemnému jádru kabelu 
ochranu. Také zvyšuje odolnost a zjednodušuje 
instalaci.

Bezolovnatá konstrukce
Bezolovnatá konstrukce z materiálů šetrných 
k životnímu prostředí.
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Rozměry balení
• Rozměry balení (Š x V x H): 18,0 x 24,1 x 4,8 cm
• Čistá hmotnost: 0,192 kg
• Hrubá hmotnost: 0,281 kg
• Hmotnost obalu: 0,089 kg
• EAN: 87 12581 49475 9
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Plastikový obal

Vnější obal
• Vnější obal (D x Š x V): 26,2 x 19,6 x 22,4 cm
• Čistá hmotnost: 0,768 kg
• Hrubá hmotnost: 1,374 kg
• Hmotnost obalu: 0,606 kg
• EAN: 87 12581 49476 6
• Počet spotřebitelských balení: 4
•

Specifikace
Koaxiální kabel PAL
5 m Konektor - Zásuvka, Černá
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