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Απολαύστε την απόλυτη οπτική εμπειρία
με αυτό το κορυφαίας ποιότητας καλώδιο βίντεο
Βέλτιστη απόδοση από τις συσκευές. Αυτό το κορυφαίο καλώδιο προσφέρει τη 
βέλτιστη σύνδεση για μεταφορά σημάτων βίντεο μεταξύ των συσκευών.

Απολαύστε καλύτερη ποιότητα εικόνας
• Οι επίχρυσες υποδοχές 24 καρατίων βελτιστοποιούν τη λήψη σήματος
• Βύσμα 4 υποδοχών για ασφαλείς συνδέσεις
• Ακροδέκτης με εγκοπή στο κέντρο για καλύτερη μετάδοση σημάτων
• 99,97% Χαλκός απαλλαγμένος οξυγόνου (OFC)

Προστατεύει κατά της απώλειας σήματος
• Θωράκιση κράματος αλουμινίου 100%
• Αγωγός από χαλκό κατεργασμένο απουσία οξυγόνου για ιδανική μετάδοση σημάτων
• Θωράκιση χάλκινου πλέγματος
• Διηλεκτρικό αφρώδους πολυαιθυλενίου (FPE)

Εύκολη εγκατάσταση
• Χρωματικά κωδικοποιημένες υποδοχές για άμεση αναγνώριση

Εξασφαλίστε μεγαλύτερη ανθεκτικότητα
• Ιδιαίτερα ευλύγιστη εξωτερική μόνωση για εξαιρετική ευελιξία
• Αξιόπιστο μεταλλικό εξάρτημα ανακούφισης τάσης
 



 Επίχρυση υποδοχή 24 καρατίων
Οι επίχρυσες υποδοχές 24 καρατίων 
διασφαλίζουν τη βέλτιστη ποιότητα σήματος για 
τα συστατικά μέρη.

Βύσμα 4 υποδοχών
Τα βύσματα 4 υποδοχών εξασφαλίζουν σταθερές 
συνδέσεις μεταξύ του συστατικού μέρους και του 
καλωδίου σας.

Ακροδέκτης με εγκοπή στο κέντρο
Ο ακροδέκτης με εγκοπή στο κέντρο επιτρέπει 
την καλύτερη μετάδοση σημάτων και βελτιωμένη 
σύνδεση με τις εισόδους των συσκευών.

99,97% Συμπαγής αγωγός OFC
99,97% Ο πυρήνας καλωδίου που είναι 
κατασκευασμένος από χαλκό απαλλαγμένο από 
οξυγόνο (OFC) παρέχει τη βέλτιστη ποιότητα 
σήματος.

Θωράκιση κράματος αλουμινίου 100%
Αυτό το προστατευτικό στρώμα αλουμινίου 
προφυλάσσει από τις ηλεκτρομαγνητικές 
παρεμβολές για βελτιωμένη ποιότητα σήματος.

Συμπαγές καλώδιο από χαλκό
Αυτός ο αγωγός από χαλκό κατεργασμένο 
απουσία οξυγόνου παρέχει την υψηλότερη δυνατή 
ακρίβεια κατά τη μετάδοση σημάτων με ελάχιστη 
αντίσταση.

Θωράκιση χάλκινου πλέγματος
Αυτό το προστατευτικό στρώμα χαλκού εμποδίζει 
τις ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές για 
βελτιωμένη ποιότητα σήματος.

Διηλεκτρικό FPE
Το διηλεκτρικό αφρώδους πολυαιθυλενίου (FPE) 
είναι ένα εξαιρετικό μονωτικό υλικό που 
προστατεύει από την απώλεια σήματος.

Χρωματικά κωδικοποιημένες υποδοχές
Οι χρωματικά κωδικοποιημένες υποδοχές 
διευκολύνουν την εγκατάσταση του καλωδίου σας 
στις σωστές εισόδους και εξόδους

Ιδιαίτερα ευλύγιστη εξωτερική μόνωση
Η ιδιαίτερα ευλύγιστη εξωτερική μόνωση από 
PVC είναι ανθεκτική στην τριβή για εξαιρετική 
ευελιξία και προστασία κατά της καθημερινής 
φθοράς.

Μεταλλικό εξάρτημα ανακούφισης 
τάσης
Ο αμιγώς μεταλλικός συνδετήρας διασφαλίζει 
μεγαλύτερη ανθεκτικότητα αποτρέποντας τις 
φθορές κατά τη χρήση και την εγκατάσταση.
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Χαρακτηριστικά
• Ύψος: 89 χιλ. • Ύψος: 211 χιλ.
•

Δεδομένα συσκευασίας
• Ποσότητα: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93478 7
• Μικτό βάρος: .35 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,01 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,34 κ.
• Μήκος: 273 χιλ.
• Πλάτος: 197 χιλ.

Εξωτερική συσκευασία
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 94984 2
• Ποσότητα: 4
• Μικτό βάρος: 1,37 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,01 κ.
• Καθαρό βάρος: 1,36 κ.
• Μήκος: 323 χιλ.
• Πλάτος: 300 χιλ.
Προδιαγραφές
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