
3,5mm 4-pins naar 2x 3-pins 3,5mm Headset Verloopkabel - F/M

Productcode: MUYHSFMM

De MUYHSFMM 4-pins 3,5mm naar 3,5mm Headset Verloopkabel is voorzien van een vrouwelijke 
3,5mm en twee mannelijke 3,5mm connectoren, zodat u een 4-pins headset met audio- en 
microfoon-ingang kunt  aansluiten op uw pc of laptop.Deze 3,5mm Headset Verloopkabel wordt 
aangesloten op de audio- en microfoon-poorten van uw desktopcomputer of laptop en heeft een 
enkele (4-pins) vrouwelijke connector – een perfecte oplossing voor online gaming of VOIP-applicaties 
(Skype, chat-programma's).De verloopkabel is compact, maar stevig uitgevoerd en neemt zeer weinig 
ruimte in in uw laptoptas –  de perfecte oplossing voor mobiele toepassingen.Deze 
headset-verloopkabel wordt geleverd met  levenslange garantie door StarTech.com

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

   

Toepassingen

• Gebruik moderne headsets (audio en microfoon) die zijn uitgerust met een gecombineerde 4-pins 
audiopoort op een oudere laptop of desktopcomputer

• Sluit een nieuwe headset aan op een pc of laptop voor gebruik met VoIP-applicaties (Skype, 
chat-programma's)

Eigenschappen



• Compact ontwerp voor optimale draagbaarheid – handig om bij de hand te hebben in uw laptoptas

• Licht maar stevig ontwerp dat gemakkelijk kan worden aangesloten wanneer dat nodig is

Hardware

Garantiebeleid Lifetime

Aantal geleiders 3

Connectormateriaal Nikkel

Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride

Connector(en)

Connector A 1 - 3,5 mm mini-jack (4 standen)

Connector B 2 - 3,5 mm mini-jack (3 standen)

Speciale 
opmerkingen / 
vereisten

Notitie 3,5 mm Mini-Jack (4-positie) vrouwtje is geconfigureerd 
volgens CTIA-norm

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Draaddikte 30 AWG

Kabellengte 5.1 in [130 mm]

Lengte product 5.1 in [130 mm]

Breedte product 0.2 in [6 mm]

Hoogte product 0.2 in [0.6 cm]

Gewicht product 0.2 oz [6.8 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 4.9 in [12.5 cm]



Package Width 0.4 in [9 mm]

Package Height 0.3 in [7 mm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

0.3 oz [8.8 g]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - 3,5mm 4-pins naar 2x 3-pins 3,5mm Headset 
Verloopkabel - F/M

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


