
Dit zijn de vermogens en signaal bedrading die je nodig hebt voor je 
versterker in één handig pakket.

Een complete bedradingskit voor versterker tot 550 watt, inclusief 
voeding, aarde en signaalbedrading, plus zekering, zekeringhouder en 
elektrische aansluitingen. De koper-beklede aluminium kabels zorgen 
voor uitstekende signaalstroom zonder ruis, met als resultaat optimale 
lange-termijn prestatie van je versterker.

Functies
 2-kanaals versterker bedradingskit

  5 meter lange 8-gauge (8.4mm²) voeding- en een 
1 meter lange aardingskabel

 2-kanaals zuurstofvrije koperen RCA-audiokabels

 Zekeringhouder met 40-amp AFS-zekering

 Remote turn-on kabel

 Elektrische connectoren en kabelbinders
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Functies en eigenschappen
2-kanaals versterker bedradingskit
Deze handige kit heeft voeding-, aarde- en signaalbedrading en de accessoires die je nodig 
hebt om een versterker tot 550 watt aan te sluiten.

5 meter lange 8-gauge (8.4mm²) voeding- en een 1 meter aardingskabel
De 5 meter 8-gauge (8.4mm²) voeding- en een 1 meter aardingskabel zorgen voor uitstekende 
stroomdoorvoer, en verzekeren een constante en stabiele prestatie van de versterker.

2-kanaals zuurstofvrije koperen RCA-audiokabels
De meegeleverde RCA-kabels onderdrukken ruis voor superieure geluidsprestaties.

Zekeringhouder met 40-amp AFS-zekering
Een meegeleverde 40-amps zekering beschermt het elektrische systeem van je auto tegen 
onverwachte overspanning of kortsluitingen.

Remote turn-on kabel
Een remote turn-on kabel laat je versterker weten wanneer het tijd is om in te schakelen.

Elektrische connectoren en kabelbinders
Het pakket bevat de connectoren en kabelbinders die je nodig hebt voor een afgewerkte, 
professionele uitstraling.

Verpakkingsinhoud:
1x oranje stroomkabel, 8 AWG, 5 meters

1x bruine aardingskabel, 8 AWG, 1 meter

1x blauwe remote turn-on kabel, 5 meter

1x 2-kanaals RCA-audiokabel, 5 meter

1x 40A zekering

1x zekeringhouder

6x kabelbinders

3x connectorhulzen

Technische specificaties:
  Power Handling: 200 watt RMS –  

550 watt max

  Dikte voeding- en aarddraad: 8AWG

  Dikte remote turn-on draad: 18AWG

  Lengte voedingskabel: 5 meter

  Lengte RCA-audiokabel: 5 meter

  Lengte aardingskabel: 1 meter

  Zekeringclassificatie: 40A

  Zekeringstype: AFS

  Bedrijfstemperatuur: -20°C - +80°C
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