
3,5 mm 4-polig till 2x 3-polig 3,5 mm
headsetsplitteradapter – F/M
Product ID: MUYHSFMM

Headset-adaptern MUYHSFMM mellan en 3,5 mm-port med 4 ledare och två 3,5 mm-portar har en 3,5
mm honkontakt och två 3,5 mm hankontakter vilket gör att du kan ansluta ett headset med 4 ledare till
din PC- eller bärbara dator.

Du kan använda denna 3,5 mm headset-delarkabel i både ljud- och mikrofonportarna på din stationära
eller bärbara dator, eftersom den har en honkontakt (4 ledare) - en perfekt lösning för onlinespel eller
tillsammans med VOIP-program (Skype, chattprogram).

Headset-delaren har en kompakt och tålig design och är den perfekta lösningen för bärbara enheter
eftersom den tar upp väldigt lite utrymme i en datorväska.

StarTech.coms 2x han- 1x honheadsetdelaradapter täcks av livstidsgaranti.
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Certifikat, rapporter
och kompatibilitet

Användning

• Använd nyare headset (audio och mikrofon) som är utrustade med 4
ledares/4 stifts kombinationsljudport tillsammans med äldre bärbara
eller stationära datorer

• Anslut nyare headset till en PC- eller bärbar dator som har VOIP-
program (Skype, chattprogram)

Funktioner

• Den kompakta designen gör enheten mycket bärbar - en perfekt
lösning att ha med sig i datorväskan

• Lätt och samtidigt tålig enhet som är lätt att koppla in när man
behöver den
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Warranty Lifetime

Hårdvara Antal ledare 3

Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride

Kontaktplätering Nickel

Kontakt(er) Connector A 1 - 3.5 mm minijack (4-polig) Hona

2 - 3.5 mm minijack (3-polig) Hane

Särskilda
anmärkningar/krav

Obs. 3,5 mm minijack-hona (4-polig) är konfigurerad enligt CTIA-
standard

Utseende Färg Svart

Kabellängd 130 mm [5.1 in]

Produktlängd 130 mm [5.1 in]

Produktvikt 7 g [0.2 oz]

Tråddimension 30 AWG

Förpackning Förpackningsantal 1

Fraktvikt (förpackning) 8 g [0.3 oz]

Vad det är i lådan Ingår i paketet 1 - 3,5 mm 4-stift till 2x 3-stift 3,5 mm
headsetsplitteradapter – F/M

Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.
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