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το κορυφαίας ποιότητας καλώδιο βίντεο

δοση από τις συσκευές. Αυτό το κορυφαίο καλώδιο προσφέρει τη βέλτιστη 

 µεταφορά σηµάτων βίντεο µεταξύ των συσκευών.

ύστε καλύτερη ποιότητα εικόνας
πίχρυσες υποδοχές 24 καρατίων βελτιστοποιούν τη λήψη σήµατος
7% Χαλκός απαλλαγµένος οξυγόνου (OFC)
στασία ψηφιακού περιεχοµένου ευρείας ζώνης

ατεύει κατά της απώλειας σήµατος
άκιση κράµατος αλουµινίου 100%
γός από χαλκό κατεργασµένο απουσία οξυγόνου για ιδανική µετάδοση σηµάτων
άκιση χάλκινου πλέγµατος

η εγκατάσταση
ολισθητική εργονοµική λαβή για εύκολη χρήση
 and play για εύκολη χρήση

αλίστε µεγαλύτερη ανθεκτικότητα
ούτζινο περίβληµα υψηλής αντοχής για µεγαλύτερη ανθεκτικότητα
τερα ευλύγιστη εξωτερική µόνωση για εξαιρετική ευελιξία
πιστο µεταλλικό εξάρτηµα ανακούφισης τάσης
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Εσωτερική συσκευασία
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99415 6
• Ποσότητα: 2
• Μικτό βάρος: 1,44 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,18 κ.
• Καθαρό βάρος: 1,26 κ.
• Μήκος (εκ.): 31,5 εκ.
• Πλάτος (εκ.): 15 εκ.
• Ύψος (εκ.): 21 εκ.

Εξωτερική συσκευασία
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99416 3
• Ποσότητα: 4
• Μικτό βάρος: 3,48 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,6 κ.

• Καθαρό βάρος: 2,88 κ.
• Μήκος (εκ.): 33 εκ.
• Πλάτος (εκ.): 32,5 εκ.
• Ύψος (εκ.): 23,5 εκ.

Συσκευασία
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99414 9
• Ποσότητα: 1
• Μικτό βάρος: 0,64 κ.
• Απόβαρο: 0,1 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,54 κ.
• Ύψος: 9 εκ.
• Μήκος: 28,5 εκ.
• Πλάτος: 20 εκ.
•

Καλώδιο DVI
5,0 µ.  
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γωγός OFC
λωδίου που είναι 
χαλκό απαλλαγµένο από οξυγόνο 
ιστη ποιότητα σήµατος.

DCP
ύ περιεχοµένου ευρείας ζώνης 
να αναπαράγετε µέσα µε 
µενο, όπως ταινίες και συναυλίες. 
 προλαµβάνει την πειρατεία και 
 µόνο των νόµιµων αντιγράφων 

ς αλουµινίου 100%
 στρώµα αλουµινίου προφυλάσσει 
ικές παρεµβολές για βελτιωµένη 

από χαλκό
αλκό κατεργασµένο απουσία 
υψηλότερη δυνατή ακρίβεια κατά 
µε ελάχιστη αντίσταση.

 πλέγµατος
 στρώµα χαλκού εµποδίζει τις 
εµβολές για βελτιωµένη ποιότητα 

λαβή καθιστά τη σύνδεση των 
ργονοµικά άνετη.

 play διευκολύνει την 
ευών χωρίς χρονοβόρες 
ης.

ηµα υψηλής αντοχής
µα υψηλής αντοχής προστατεύει 
 του καλωδίου. ∆ιασφαλίζει την 
αξιοπιστία της σύνδεσης.

 εξωτερική µόνωση
ξωτερική µόνωση από PVC είναι 
ια εξαιρετική ευελιξία και 
θηµερινής φθοράς.

α ανακούφισης τάσης
υνδετήρας διασφαλίζει 
ητα αποτρέποντας τις φθορές 
εγκατάσταση.
ϊόντος
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