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Fedezze fel a lenyűgöző nagyfelbontású TV-t
ezzel a HDMI összehajtható adapterrel
HD videokamerát/fényképezőgépet köt össze HDTV készülékkel, meglévő HDMI kábel 
segítségével. Az adapter 180 fokban hajtogatható, így ideális választást jelent szűk helyeken is. 
Kialakításából adódóan akár 9 m-es hosszúságú HDMI kábelekhez is kiválóan használható.

Élvezze a kiváló kép- és hangminőséget
• A 24 karátos arannyal bevont csatlakozók optimális jelátvitelt biztosítanak

Élvezze az elhelyezés szabadságát
• Kompakt, stílusos kialakítás – mindenhová illik

Egyszerű használat
• Biztonságos elforgathatóság

Nehezen hozzáférhető helyekhez ideális
• Helytakarékos elforgatható kivitel

Környezetbarát alapanyagok
• Ólommentes, környezetbarát kivitel



 24 karátos arannyal bevont csatlakozó
A 24 karátos arannyal bevont csatlakozók a legjobb 
minőségű jelátvitelt biztosítják.

Helytakarékos elforgatható kivitel
Állítsa be 90 fokos szögbe a nehezen elérhető helyek 
esetében.

Ólommentes kivitel
Ólommentes, környezetbarát anyagok 
felhasználásával készült.
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Méret csomagolással együtt
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

8,9 x 11,7 x 2,8 cm
• Nettó tömeg: 0,010 kg
• Bruttó tömeg: 0,024 kg
• Táratömeg: 0,014 kg
• EAN: 87 12581 59338 4
• Mellékelt termékek száma: 1
• Csomagolás típusa: Fólia

Külső kartondoboz
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

16,5 x 12,2 x 15,5 cm
• Nettó tömeg: 0,039 kg

• Bruttó tömeg: 0,267 kg
• Táratömeg: 0,228 kg
• EAN: 87 12581 57319 5
• Fogyasztói csomagolások száma: 4

Belső karton
• Belső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

10,9 x 7,6 x 13,0 cm
• Nettó tömeg: 0,020 kg
• Bruttó tömeg: 0,079 kg
• Táratömeg: 0,059 kg
• EAN: 87 12581 57320 1
• Fogyasztói csomagolások száma: 2
•
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