
Algemene informatie

De Nedis® on-stage serie omvat een breed assortiment 
connectors en kabels van superieure kwaliteit. Dit 
assortiment biedt een totaaloplossing op het gebied van 
bekabeling waarbij zowel lange als korte afstanden kunnen 
worden overbrugd. Dit maakt de weg vrij om in alle 
denkbare omstandigheden de ultieme studio-opnames te 
produceren of een optreden te geven waarmee je iedereen 
omver blaast.
Sluit muziekinstrumenten, microfoons, versterkers en een 
veelvoud van andere apparaten aan voor ieder (semi-) 
professioneel muziekoptreden dat een schitterende en 
betrouwbare geluidsrepoductie vereist. In deze Nedis® on-
stage serie zijn ook kabels en connectoren voor rook- en 
bubbelmachines, lichtshows en nog veel meer opgenomen. 
Zo maak je iedere act helemaal af met special effects en 
geef je een onvergetelijk optreden weg.

Features

• Duurzame PVC-connector voor een stevige verbinding
• Specifiek ontworpen voor versterkers en speakers

Specificaties

Vormgeving adapter: Straight
Connection A & B: Speaker 4-Pins Male - Speaker 4-

Pins Male
Materiaal buitenkant: Metaal
Verpakking: Polybag
Kleur: Zwart
Aansluiting B: Speaker 4-Pins Male
Type adapter: Speaker
Aansluiting A: Speaker 4-Pins Male
Inhoud: 1 stuk

Verkoopinformatie

Ordercode: COTP16910BK
Productomschrijving: Luidsprekerkoppeling | Luidspreker 

4-pins male - Luidspreker 4-pins 
male | Zwart

Merknaam: Nedis

Aantal LxBxH (mm) Gewicht

1 130x22x195 47 gr.
200 405x310x510 10560 gr.

Luidsprekerkoppeling | Luidspreker 4-pins male - Luidspreker 
4-pins male | Zwart
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Inhoud verpakking

1x Speaker Coupler

Luidsprekerkoppeling | Luidspreker 4-pins male - Luidspreker 
4-pins male | Zwart

Informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Het product kan afwijken van wat er getoond wordt. De leverancier kan niet verantwoordelijk, noch 
aansprakelijk worden gehouden voor de informatie in dit document. Dit document is gegenereerd op 17/08/2020 20:18:09
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