Slanke audio splitter voor mini-jack koptelefoon - 3,5 mm audiosplitter - zwart
Productcode: MUY1MFFADP

De MUY1MFFADP zwarte slanke koptelefoon splitter verdeelt een enkelvoudige 3,5 mm audio-uitgang
in twee aparte uitgangen, waardoor u twee hoofdtelefoons of luidsprekers op uw MP3-speler, tablet of
laptopcomputer kunt aansluiten.
Dankzij de y-kabel van de hoofdtelefoon kunt u uw favoriete songs en/of video's met een vriend
delen, terwijl u op reis of onderweg bent. De kabel is voorzien van een dun connectorprofiel dat
gemakkelijk in een 3,5 mm koptelefoon jack past, zelfs als er een beschermhoes om uw mobiele
apparaat zit.
Deze kleurrijke splitteradapter past bij zwarte mobiele apparaten en kan worden gebruikt met ieder
draagbaar apparaat met een 3,5 mm minijack, zoals uw iPhone, iPod en iPad. De kabel is compact en
licht van gewicht en neemt erg weinig plaats in beslag in uw laptoptas of draagtas.
De MUY1MFFADP zwarte hoofdtelefoonsplitterkabel wordt gedekt door de StarTech.com levenslange
garantie voor gegarandeerde betrouwbaarheid.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen
• Geweldig om audio van MP3-spelers en andere mobiele digitale apparaten met een 3,5 mm
audio-uitgangsjack (bijv. iPod, iPhone, iPad) te splitsen
• Splits een 3,5mm audiostekker in twee afzonderlijke uitgangen, waardoor er twee sets luidsprekers
kunnen worden gebruikt op een enkele geluidskaart

Eigenschappen
• 1x 3,5 mm mini-jack mannelijke connector
• 2x 3,5 mm mini-jack vrouwelijke connectors
• Volledig zwart
• Slimline connectorprofiel
• Gegoten connectoren met trekontlasting
• Compacte en lichte uitvoering

Hardware
Garantiebeleid

Lifetime

Connectormateriaal

Nikkel

Type kabelmantel

PVC - Polyvinyl Chloride

Connector A

3,5 mm mini-jack (3 standen)

Connector B

3,5 mm mini-jack (3 standen)

Kleur

Zwart

Draaddikte

30 AWG

Kabellengte

6.0 in [15.2 cm]

Lengte product

6.0 in [15.2 cm]

Breedte product

1.0 in [24.9 mm]

Hoogte product

0.5 in [12 mm]

Gewicht product

0.4 oz [11.5 g]

Verpakkingsaantal

1

Connector(en)

Fysieke
eigenschappen

Verpakkingsinf
ormatie

Package Length

4.9 in [12.5 cm]

Package Width

0.4 in [9 mm]

Package Height

0.3 in [7 mm]

Verzendgewicht
(verpakt)

0.5 oz [13.5 g]

Meegeleverd

Zwarte stereosplitteradapter - 3,5 mm mannelijke connector
naar 2x 3,5 mm vrouwelijke connector

Wat wordt er
meegeleverd

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

