
Vit Slim mini jack splitterkabel för hörlurar – 3,5 mm hane till 2 x 3,5 mm hona

Produkt ID: MUY1MFFADPW

Den vita smala splitterkabeln MUY1MFFADPW för hörlurar delar en enda 3,5 mm audioutgång till två 
separata utgångar och låter dig ansluta två par hörlurar eller högtalare till MP3-spelaren, surfplattan 
eller den bärbara datorn.

Y-kabeln för hörlurar låter dig dela favoritlåtar och -videor med en vän när ni reser eller är ute på 
promenad och har en smal kontaktgjutning som enkelt passar i 3,5 mm hörlursuttag även om den 
mobila enheten har ett skyddsfodral.

Denna splitterkabeladapter har en färg som är anpassad till vita mobila enheter och kan användas 
med alla bärbara enheter med en 3,5 mm mini jack-utgång, som till exempel iPhone®, iPod® och 
iPad®. Kabeln har en kompakt och lätt design som tar upp väldigt lite plats i datorväskan.

Den vita splitterkabeln MUY1MFFADPW för hörlurar täcks av StarTech.coms livstidsgaranti för 
garanterad pålitlighet.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

   

Användning

• Perfekt för att dela audio från MP3-spelare och andra bärbara digitala enheter med en 3,5 mm 
audioutgång (t.ex. iPod, iPhone, iPad)



• Dela ljudet från ljudkortet

Funktioner

• Helt i vitt

• Smal kontaktgjutning

• Gjuten kontakt med dragavlastning

• Kompakt design med låg vikt

Hårdvara

Garantipolicy Lifetime

Kontaktplätering Nickel

Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride

Kontakt(er)

Connector A 1 - 3.5 mm minijack (3-polig)

Connector B 2 - 3.5 mm minijack (3-polig)

Utseende

Färg Vit

Tråddimension 30 AWG

Kabellängd 6.0 in [152.4 mm]

Produktlängd 6.0 in [15.2 cm]

Produktbredd 1.0 in [2.5 cm]

Produkthöjd 0.5 in [1.2 cm]

Produktvikt 0.4 oz [11.5 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 4.9 in [12.5 cm]

Package Width 0.4 in [9.0 mm]



Package Height 0.3 in [7.0 mm]

Fraktvikt (förpackning) 0.5 oz [13.5 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - Vit stereosplitteradapter – 3,5 mm hane till 2 x 3,5 
mm hona

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


