
2m 3,5mm 4-polig TRRS headset-förlängningskabel - M/F

Produkt ID: MUHSMF2M

MUHSMF2M 4-poliga 3,5 mm headset-förlängningskabel (2 m) har 3,5 mm ljudkontakter (1/8" TRRS) i 
båda ändarna vilket gör det enkelt att förlänga räckvidden mellan ditt headset eller dina hörlurar och 
din iPhone®, mobiltelefon eller bärbara dator.

För att säkerställa lång livslängd har denna 3,5 mm ljudförlängningskabel gjutna dragavlastningar i 
PVC i båda kontakterna vilket hindrar kabeländarna från att böjas i skarpa vinklar och minskar risken 
för kabelskador.

<b>Obs!</b>

För att säkerställa korrekt hårdvarudetektering rekommenderar vi att du kopplar in ett externt 
headset först, innan adaptern ansluts till datorn eller den bärbara enheten.

Under vissa förhållanden, när man använder en förlängningskabel tillsammans med ett headset med 
en inbyggd fjärrkontroll, fungerar inte alltid fjärrkontrollen korrekt. Detta beror på hur känslig 
fjärrkontrollskretsen är och inte på eventuella kabeldefekter.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

   

Användning

• Förläng ett headsets räckvidd mellan en iPhone® eller annan mobiltelefon



• Lägg till en förlängning mellan ditt headset och bärbara eller stationära dators ljudport

Funktioner

• 4-poliga 3,5 mm kontakter med gjutna dragavlastningar i PVC

Hårdvara

Garantipolicy Lifetime

Kontaktplätering Nickel

Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride

Kontakt(er)

Connector A 1 - 3.5 mm minijack (4-polig)

Connector B 2 - 3.5 mm minijack (4-polig)

Särskilda 
anmärkningar/krav

Obs. 3.5 mm Mini-Jack (4 position) male is configured per 
CTIA Standard

Utseende

Färg Svart

Tråddimension 28 AWG

Kabellängd 6.6 ft [2 m]

Produktlängd 6.6 ft [2.0 m]

Produktbredd 0.2 in [6.0 mm]

Produkthöjd 2.8 in [7.0 cm]

Produktvikt 1.3 oz [37.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 8.7 in [22.0 cm]



Package Width 5.0 in [12.8 cm]

Package Height 2.2 in [56.0 mm]

Fraktvikt (förpackning) 1.4 oz [41.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - 2 m 3,5 mm 4-polig headset-förlängningskabel – M/F

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.


