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item no. Lengte Kleur EAN MSRP (19%)

4408 250 m Antraciet 4003635044087 2.99 €

4409 250 m Rood 4003635044094 2.99 €

4407 250 m Wit 4003635044070 2.99 €

ANTENNEKABEL 120DB
TRANSMISSION SHIFT MAX

Met de Oehlbach Transmission Shift Max antennekabel beschikt u over een uiterst 
flexibele antennekabel voor een eenvoudige installatie voor de meest uiteenlopende 
aansluitingen van televisie (kabel + satelliet), internet of radio (FM / DAB+). Hij maakt 
gebruik van een geleider van 99,99999% zuiver N5-koper, waarvan de transmis-
sies op betrouwbare wijze worden beschermd tegen interferentie door viervoudige 
afscherming. Nauwkeurig geschuimd diëlektricum zorgt voor een exacte afstand 
tussen geleider en afscherming. Deze afscherming van aluminium en koper met een 
demping van 120 dB ligt hier meerdere malen verschoven over de geleider voor een 
optimale bescherming. Samen met de bijpassende, apart verkrijgbare Transmissi-
on Shift antennestekkers zorgen deze antennekabels van Oehlbach voor optimale 
verbindingen in uw home-entertainmentsysteem.

De Oehlbach Transmission Shift Max antennekabel is de universele aansluiting voor 
elke thuisbioscoop. Digitale antenne-TV DVB-T2, satelliet-TV met DVB-S en DVB-S2, 
FM/FM- en DAB+-radio of de aansluiting van een reeks routers voor internetkabel-
verbindingen: de antennekabels Transmission Shift Max zorgen overal voor optimale 
transmissiekwaliteit en het beste entertainment met eersteklas beeld en geluid. 
Bevestig eenvoudig en snel de bijpassende Transmission Shift antennestekkers - 
afzonderlijk verkrijgbaar in rechte versies of als haakse stekkers - en uw Oehlbach 
high-end antennekabel is klaar. Voor visuele accenten of een betere differentiatie zijn 
de antennekabels Transmission Shift Max verkrijgbaar in de drie kleuren antraciet, 
donkerrood of wit en voor dealers ook allemaal als rol van 250 meter.

Binnenste geleider materiaal  OFC - zuurstofvrij koper 

Kabelgeometrie  Ronde 

Afschermingseffectiviteit  120 dB dB

Afscherming  viervoudig 

Kenmerken  30 jaar garantie, >120 dB Afscherming 

Kenmerkende impedantie  75 Ohm 

SIGNAL DIRECTION

Bi-directio-
neel


