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Poznaj lepszą telewizję o wysokiej rozdzielczości
z tym składanym adapterem HDMI
Podłącz kamerę HD lub aparat do telewizora HD, korzystając z posiadanego przewodu 
HDMI. Adapter zgina się pod kątem 180 stopni, dzięki czemu doskonale sprawdza się 
tam, gdzie brakuje miejsca. Do stosowania z przewodami HDMI o długości do 9 m.

Najwyższa jakość obrazu i dźwięku
• Złącza pozłacane 24-karatowym złotem zapewniają optymalną jakość sygnału

Wolność rozmieszczenia
• Stylowy, pasuje wszędzie dzięki małym wymiarom

Łatwa obsługa
• Możliwość bezpiecznego zginania

Idealny w przypadku trudno dostępnych miejsc
• Obrotowa konstrukcja pozwalająca zaoszczędzić miejsce

Przyjazny środowisku
• Przyjazna środowisku konstrukcja pozbawiona ołowiu



 Złącze pozłacane 24-karatowym złotem
Złącza pozłacane 24-karatowym złotem zapewniają 
najlepszą jakość sygnału dla poszczególnych 
elementów zestawu.

Obrotowa konstrukcja pozwalająca 
zaoszczędzić miejsce
Funkcja zginania pod kątem 90° umożliwia 
podłączanie w trudno dostępnych miejscach.

Konstrukcja pozbawiona ołowiu
Konstrukcja pozbawiona ołowiu, wykonana z 
materiałów przyjaznych środowisku.
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Wymiary opakowania
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

8,9 x 11,7 x 2,8 cm
• Waga netto: 0,010 kg
• Waga brutto: 0,024 kg
• Ciężar opakowania: 0,014 kg
• EAN: 87 12581 59338 4
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Blister

Karton zewnętrzny
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

16,5 x 12,2 x 15,5 cm
• Waga netto: 0,039 kg

• Waga brutto: 0,267 kg
• Ciężar opakowania: 0,228 kg
• EAN: 87 12581 57319 5
• Liczba opakowań konsumenckich: 4

Karton wewnętrzny
• Karton wewnętrzny (L x szer. x wys.): 

10,9 x 7,6 x 13,0 cm
• Waga netto: 0,020 kg
• Waga brutto: 0,079 kg
• Ciężar opakowania: 0,059 kg
• EAN: 87 12581 57320 1
• Liczba opakowań konsumenckich: 2
•
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