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Experimentaţi televiziune superioară de înaltă definiţie
cu acest adaptor rotativ HDMI™
Simplificaţi instalarea cablurilor HDMI. Adaptorul se roteşte la 180 de grade şi este ideal 
pentru utilizarea în spaţii înguste. Conceput pentru lungimi de cabluri HDMI de până la 
30 ft (9 m).

Delectaţi-vă cu imagini și sunet de o calitate superioară
• Conectorii placaţi cu aur de 24 carate optimizează semnalul

Bucuraţi-vă de libertatea de a-l amplasa oriunde
• Design compact, elegant, adaptabil oriunde

Ușor de utilizat
• Mișcare rotativă sigură

Ideal pentru spaţii greu accesibile
• Design rotativ compact

Ecologic
• Construcţie ecologică fără plumb



 Conector acoperit cu aur de 24 de carate
Conectorii placaţi cu aur de 24 carate asigură cea mai 
bună calitate a semnalului pentru toate 
componentele.

Design rotativ compact
Reglaţi până la un unghi de 90° pentru a-l conecta în 
locuri greu accesibile.

Construcţie fără plumb
Construcţie fără plumb din materiale ecologice.
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Dimensiunile ambalajului
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

8,9 x 11,7 x 2,8 cm
• Greutate netă: 0,016 kg
• Greutate brută: 0,030 kg
• Greutate proprie: 0,014 kg
• EAN: 87 12581 59337 7
• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Ambalaj

Cutie exterioară
• Cutie exterioară (L x L x Î): 16,5 x 12,2 x 15,5 cm
• Greutate netă: 0,063 kg

• Greutate brută: 0,292 kg
• Greutate proprie: 0,229 kg
• EAN: 87 12581 57321 8
• Număr de ambalaje: 4

Cutie interioară
• Cutie interioară (L x L x Î): 10,9 x 7,6 x 13,0 cm
• Greutate netă: 0,032 kg
• Greutate brută: 0,091 kg
• Greutate proprie: 0,059 kg
• EAN: 87 12581 57322 5
• Număr de ambalaje: 2
•
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