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Zestaw 45 złącz i przewodów
zasilających
Cena

65,00 zł

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

NAR-108

Opis produktu
Zestaw 45 złącz i przewodów zasilających

Serwisowy zestaw różnego rodzaju wtyków zasilających najczęściej występujących w elektronice. Oferowany zestaw składa się
z 28 sztuk różnych wtyków zasilających typu adapter - przejściówka. W górnej części mamy wtyk, a w spodniej części gniazdo
DC-Jack 5,5mm. We wszystkich wtyczkach jest takie same gniazdo DC-Jack. Dzięki temu możemy wykorzystać przewód
zasilający (nr 4) z danym wtykiem. Drugi koniec przewodu możemy przykręcić do gniazda posiadanego zasilacza
laboratoryjnego lub serwisowego. Możemy także wykorzystać dwa wtyki typu banan 4mm (pozycja 6). W zestawie mamy
także uniwersalny przewód zasilający (nr 3) o długości 100cm i zakończony z jednej strony standardowymi wtykami banan
4mm, które z łatwością podłączymy do wszelkiego rodzaju sprzętu pomiarowego i laboratoryjnego np. zasilacza. Z drugiej
strony przewód (nr 3) zakończony jest krokodylkami izolowanym, które łatwo zapiąć na wszelkiego rodzaju przewodach,
kablach lub większych elementach przewodzących lub złączach. 10 sztuk różnokolorowych przewodów (nr 5) o długości 50cm
i zakończonych z obu stron żabkami z pewnością wykorzysta się nie raz. Jest to zestaw złącz i przewodów niezbędnych przy
naprawach serwisowych, szczególnie jeśli chcemy zasilać laptopy i inne urządzenia z zasilacza laboratoryjnego. Ładowanie
laptopów, nooteboków. Multi zestaw przejściówek zasilających

wtyki z gniazdem (1) i (2)
Zestaw 28szt końcówek zasilających z gniazdem 2.1/5.5:
1: wtyk 7.9mmx1.0mm
2: wtyk 7.4mmx1.0mm
3: wtyk Dell plug 3P
4: wtyk 5.0mmx2.1mm
5: wtyk 6.0mmx1.4mm
6: wtyk 6.0mmx3.3mm
7: wtyk 5.5mmx2.5mm
8: wtyk 5.5mmx2.5mm
9: wtyk 5.5mmx2.1mm
10: wtyk 5.5mmx2.1mm
11: wtyk 5.5mmx1.5mm
12: wtyk 5.5mmx1.7mm
13: wtyk 5.0mmx2.1mm
14: wtyk 5.0mmx2.5mm
15: wtyk 5.0mmx2.5mm
16: wtyk 6.0mmx3.0mm
17: wtyk 5.0mmx1.0mm
18: wtyk 4.8mmx1.7mm
19: wtyk 4.0mmx1.7mm
20: wtyk 3.5mmx1.35mm
21: wtyk 4.8mmx1.7mm
22: wtyk 3.0mmx1.0mm
23: wtyk 3.5mm Jack mono
24: wtyk 2.5mm Jack mono
25: wtyk 2.5mm*0.7mm
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26: wtyk 2.35mmx0.7mm
27: wtyk 4.0mm x1.35mm
28: wtyk 2.0mm x0.6mm
(3) przewód banan 4mm krokodyl: Przewód dwużyłowy o długości 100cm. Wtyk banan 4mm czarny + czerwony krokodyl
(żabka) czarny + czerwony
(4) przewód banan 4mm krokodyl: Przewód dwużyłowy o długości 100cm. Wtyk DC-Jack 5,5mm/2,1mm odizolowane
przewody czarny + czerwony. Na przewodzie założony filtr (dławik).
(5) przewód banan 4mm krokodyl: Przewód jednożyłowy o długości 50cm. Zakończony z obu stron krokodylkami z izolacją.
Łącznie 10 sztuk przewodów o długości 50cm po 2 sztuki z każdego koloru: czarny, biały, czerwony, zielony, żółty
(6) przewód banan 4mm krokodyl: Standardowy wtyk laboratoryjny typu banan 4mm do przykręcenia przewodu. Kolor czarny
+ czerwony.
(7) przewód banan 4mm krokodyl: Krokodyl w izolacji. Kolor czarny + czerwony.

zdjęcia:
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