
Alle nødvendige strømledninger og signalkabler til din forstærker i 
én nem pakke.

Dette komplette ledningsføringskit til forstærkere med en nominel 
effekt op til 550 Watt indeholder strømledning, jord- og signalkabler 
plus en sikring, en sikringsholder samt stik. De kobberbeklædte 
aluminiumkabler sikrer en fremragende og støjfri signaloverførsel, så 
du får førsteklasses og langtidsholdbar ydeevne fra din forstærker.

Funktioner
 2-kanals ledningsføringskit til forstærkere

 8-gauge, 5 m strømledning og 1 m jordkabel

 2-kanals oxygenfrie RCA-lydkabler af kobber

 Sikringsholder med 40 A AFS-sikring

 Kabel til tænding med fjernbetjening

 Stik og kabelbinder
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Funktioner og fordele
2-kanals ledningsføringskit til forstærkere
Dette handy kit indeholder strømledningerne, jord- og signalkablerne samt det tilbehør,  
du behøver for at installere en forstærker med en nominel effekt op til 550 Watt.

8-gauge, 5 m strømledning og jordkabel
De 8-gauge, 5 m lange strømledninger og 1 meter jordkabel sikrer en fremragende 
strømforsyning og dermed en konstant og stabil forstærkerpræstation.

2-kanals oxygenfrie RCA-lydkabler af kobber
De medfølgende RCA-kabler undertrykker støj, så du opnår en suveræn lydgengivelse.

Sikringsholder med 40 A AFS-sikring
Den medfølgende 40 A sikring beskytter køretøjets elektriske system mod uventede over- eller 
underspændinger.

Kabel til tænding med fjernbetjening
Med kablet til tænding med fjernbetjening ved din forstærker, hvornår den skal vågne op.

Stik og kabelbinder
Pakken indeholder alle stik og kabelbindere, du behøver til en flot og professionelt udseende 
installation.

Hvad er der i æsken:
1 stk. gul strømledning, 8 AWG, 5 m

1 stk. grå jordkabel, 8 AWG, 1 m

1 stk. blå kabel til tænding med 
fjernbetjening, 5 m

1 stk. 2-kanals RCA-lydkabel, 5 m

1 stk. 40 A sikring

1 stk. sikringsholder

6 kabelbindere

3 stk. stikhylstre

Tekniske specifikationer:
  Effekthåndtering: 200 Watt RMS,  

550 Watt maks.

  Tværsnit af strømledning og jordkabel:  
8 AWG

  Tværsnit af kabel til tænding med 
fjernbetjening: 18 AWG

  Længde af strømledning: 5 m

  Længde af RCA-lydkabel: 5 m

  Længde af jordkabel: 1 m

  Sikring: 40 A

  Sikringstype: AFS

  Driftstemperatur: -20 - +80 °C
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