
Alla ström- och signalkablar du behöver till din förstärkare i ett enkelt 
paket.

Detta kompletta kopplingskit för förstärkare upp till 550 watt inkluderar 
ström-, jord- och signalkablar samt en säkring, säkringshållare och 
elektriska anslutningar. De kopparpläterade aluminiumkablarna 
garanterar utmärkt signalflöde utan störningar för långvariga och höga 
prestanda från din förstärkare.

Funktioner
 Kopplingskit för 2-kanalsförstärkare

  5 meter strömkabel och 1 meter jordkabel 
(3,2 mm tjocka) 

 2-kanals syrefria RCA-kablar i koppar

 Säkringshållare med 40-amperes AFS-säkring

 Fjärrpåslagningskabel

 Elektriska anslutningar och buntband
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Funktioner och fördelar  
Kopplingskit för 2-kanalsförstärkare
Detta praktiska kit förser dig med ström-, jord- och signalkablar och de tillbehör du behöver för 
att installera en förstärkare upp till 550 watt.

5 meter strömkabel och 1 meter jordkabel 
De 3,2 mm tjocka ström- och jordkablarna garanterar utmärkt strömflöde för stabila 
förstärkarprestanda.

2-kanals syrefria RCA-kablar i koppar
De medföljande RCA-kablarna avvisar brus för överlägset ljud.

Säkringshållare med 40-amperes AFS-säkring
En medföljande 40-amperessäkring skyddar ditt fordons elektriska system från oväntade 
strömspikar och kortslutningar.

Fjärrpåslagningskabel
En fjärrpåslagningskabel gör att din förstärkare vet när det är dags att slå på strömmen.

Elektriska anslutningar och buntband
Paketet innehåller kontakter och buntband som du behöver för en ren och professionell 
installation.

Detta finns i lådan:
1 x gul strömkabel, 8 AWG, 5 meter

1 x grå jordkabel, 8 AWG, 1 meter

1 x blå fjärrpåslagningskabel, 5 meter

1 x 2-kanals RCA-ljudkabel, 5 meter

1 x 40 A-säkring

1 x säkringshållare

6 x buntband

3 x kontakthylsor

Tekniska specifikationer:
  Effekthantering: 200 watt RMS –  

550 watt max.

  Tjocklek på ström och ström- och 
jordkabel: 8 AWG (3,2 mm)

  Tjocklek på fjärrpåslagningskabel:  
18 AWG (1 mm)

  Strömkabellängd: 5 meter

  RCA-ljudkabellängd: 5 meter

  Jordkabellängd: 1 meter

  Säkringsklassificering 40 A

  Säkringstyp: AFS

  Driftstemperatur: -20 °C – +80 °C
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