
ROLINE GOLD audio aansluitkabel 3,5 mm stereo - 2x 
cinch, M/M, Retail Blister, 2,5 m

Art.nr. 11.88.4273
Fabrikant ROLINE
Art.nr. fabrikant 11.88.4273
EAN (een stuk) 7611990143467

ROLINE GOLD audio aansluitkabel voor 3,5 mm stereo - 2x Cinch (RCA)

• Uitvoering male/male
• Markering cinch-connector: Rood / Wit
• Met nylon versterkte buitenmantel voor verbeterde stabiliteit
• Kleur: zwart/goud

ROLINE GOLD AUX kabel 3,5 mm stereo - 2x RCA M/M 2,5 m - Voor het aansluiten 
van een smartphone, laptop of tablet op een geluidsinstallatie of stereo 
installatie met een RCA aansluiting.

De kabels van de ROLINE GOLD serie staan voor premium kwaliteit, de beste afwerking en 
een lange levensduur. Hoogwaardige metalen stekkerbehuizingen en vergulde connectoren 
zorgen voor contactbetrouwbaarheid, vlekkeloze audiotransmissie en maximale stabiliteit 
wanneer de kabel vaak wordt in- en losgekoppeld. De cinch stekkers zijn gemaakt om 
perfect te passen en stevig in de bus van het aansluitapparaat te zitten, dit voorkomt 
mogelijke losse contacten of een vermindering van de geluidskwaliteit. De hoogwaardig 
verwerkte nylon mantel en de dubbele afscherming van de aansluitkabel garanderen een 
optimale signaalkwaliteit en beschermen deze betrouwbaar tegen schade die tot kabelbreuk 
kan leiden. De jack kabel is ideaal voor het aansluiten van mobiele apparaten op stereo-
installaties of hifi systemen.

ROLINE GOLD - Topkwaliteit zonder compromissen!

Kabels van ROLINE GOLD kwaliteit worden geleverd met hoogwaardige afscherming en 



vergulde contacten voor contactbeveiliging, zelfs bij hoge insteekcycli. De stekkers zijn 
voorzien van een gouden coating om de contactduurzaamheid te verbeteren. Nylon 
versterkt buitenmateriaal in goud/zwart zorgt voor een betere stabiliteit en geeft de kabel 
een verbluffende uitstraling.

Met mooie blisterverpakking voor de Retail en wederverkoop.

Technische specificaties

Producent ROLINE

Produkt groep Kabel

Produkt type 3,5mm Cinch Kabel

Kleur zwart / goud

Lengte 2.5 m

Type connector kant 1 3,5 mm jack, 3-pin stereo

M/F kant 1 Male

Type connector kant 2 Cinch (RCA), tulp

M/F kant 2 Male

Multiple use connector 2 x Cinch

Toepassing extern

Kabel afscherming afgeschermd

Gewicht 150.4 g

Hoogte verpakking 40 mm

Breedte verpakking 190 mm

Diepte verpakking 120 mm

Gewicht verpakking 0.188 kg


