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םהנעמןכללכלת

ןדהט 8ד"הרלו

 RIןלכלהםמיורח8םמ

 IMDRדפצילתמ

 IMDRדדם"לתמהדדרלצהםמ

ן IMDRדרחל8לתמהד" רלתמ

7 IMDRמT מMDHנ ילתמדדלרלתמ

7 IMDRדדלרלתמ

3 MDHדפצילתמהדדם"לתמ

ו MDHדדלרלתמהדרחל8לתמ

ו MMRדפצילת,מדרחל8לתמהד" רלתמ

ו BSU-מהMMDדדם"לתמהדרחל8לתמ

ט  ICH8הפסאהםמדלםה"מהדפצילתמ

ט  SMRדהצרלמ

  IMDRנ ילתמ

 0 H C-מדה" רלתמהIMDRנ ילתמ

 0 IMDR-MMRנ ילתמ

 0 IMDRנ ילתמדלכלמ

ל  IMDRמT IMמMנ ימדל8רהמ

ל  נ ילמIMDRמיושחיומהיחלצו

ל  MMRנ ילתמ

  MDHנ ילתמ

  MDH,מMMR,מIMDRנ ילתמדפצילתמ

  MRSI H מI ITנ ילתמהדםאדלתמ

ן  DRORמMRSI H מI ITנ ילתמהדםאדלתמ

 7 BSUקSנ ילתמט

 3 BSUBSנ ילתמט

ו  H Cמארהנלתמדה" רלתמ+מBSUBSנ ילתמט

ו  BSUBSמ מלBSU-Cנ ילתמהדםאדלתמ

דדלרלתמהדהצרלמBSUמשהכלת 0

00 BSUקSמ מטBSUBSרנזהםמט

ל0 נ ילתמיאללפהע,מסדארדפהכלתמהדא ידלת

0 M-T IMנ ילתמסרלאיללתמ

0 D  ME,מSHTH,מMSHTHנ ילתמ
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ןדהט 8ד"הרלו

0 ERIMERIMנ ילתמ

נ ילמחשדימהדםאדלתמMטקק 0

ן0 נ ילמחשדימחהגי

07 I4JRנ ילמרשםמ)ד"שרלת(מ

03 ד"שרלתמאהפדללתמים8שהרם

ו0 פל"דללימאהפדלמירלםהך

ו0 דדלרלמדטלומאהפדללת

טל א לזרלתמיסלטהרמהאל"הטמנ ילת

טל נ ילתמדםאדלתמהדדלרלתמיחל הרמאהטלהמאהפדל

נ ימBSRמ Iמסדרלאהמזנר-זנר ל

נ ימדארלךמBSRמ Iמסדרלאהמזנר-כ8 ו ל

נ ימאהטלהמ3ICHקמ-מBSRמ I ל

0ל נ ילתמהדםאדלתמICHמ, Iמשהכלת

0ל )TIIS(מד"ןלתמJמד ןהםמ=מBמןתמI נ ילתמ

לל ICH-ICHנ ילמאהטלה הלטאהמ

לל TpoEנ ילמרד8הימיושחיהםמ

נ ילמרד8הימשכלמ"לטלתמצדהטלת ל

8הפסאהםמדלםה"מירד8הילת ל

נ ילתמ "ילילת ל

דםאדלתמי8לסדהע "ההלס פאכי ל

7ל I ,מICHדח רלתמ

ול UOC,מEדח רלתמ

ט  M-T IMדח רלתמ

ט  MDH,מMMR,מIMDRדח רלתמ

 0 I4JRדח רלתמ

ל  פאדצ'מפכילתמה8הפסאהםמם8שהרםמי8לר

סההלצ'לתמירשם  

 הט8למנ ילתמ מדסדרלת  

  MCדח רלמ

נילתמהחהדרלמן הטו  

ן  נ ילמכןליומיכללטלת

ן  R 2 טקק קלMספ8למנהחמ

 7 דם8כלתמה8הפסאהםמחל הרלת
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0דמןלולה,מIIמיהול  0ילמיפ 

דזלל לותמ5 

יה ךמז ימדייד6מלמיהמ0 מדד 

IR-EXTEND8

0דמןלולה,מIIמיהול  0ילמיפ 

דזלל לותמ05 

יה ךמז ימדייד6מלמיהמ0 מדד 

IR-EXTEND4

ןלול,מללטה מ הטט,

IIפDNEDND 13יפ

IR-CABLE1

ןלול,מללטה מז2היו

IIפDNEDND 13יפ

IR-CABLE27

IIפDNEDND3ןלול,מיילדומ20לל מיפ

IR-CABLE7

IIפDNEDND ןלול,מיילדומ20לל מיפ

IR-CABLE6

ז ימ 3למ5Lמ**דהוה**מכז פכז תמ מדד 

CABLE-405/1

די לךמןלול,מIIמ הטט,

BSU20ימזה1מיהמד,1מ

IR-EXTEND21

די לךמןלול,מIIמז2היו

BSU20ימזה1מיהמד,1מ

IR-EXTEND22

IIדי לךמ מןלולה,מ

BSU20ימזה1מיהמד,1מ

IR-EXTEND24

ןלול,מייימ1הדלומ)דייד+דלט (תמןו

 ד ללו

IR-EXTEND30

ד92ימדה"  מH מ 3 5מKDMIמיפ0

ל9ליה,

HDSP02V15

ד92ימדה"  מKDMIמיפ0מל9ליה,תמייי

9ה ךמ 20י

HDSP02K

ד92ימדה"  מKDMIמיפ מל9ליה,תמ,הדך

Dל

HDSP04M

ד92ימדה"  מH מ 3 5מKDMIמיפ 

ל9ליה,

HDSP04SI

ד92ימדה"  מH מ 3 5מKDMIמיפ3

ל9ליה,

HDSP08SI
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י,הזעמןוללולוט"עמדהידלדטלומ ןגדמפמידיה"מ3 ט0

ד92ימKHטן@H מט03מKDMIמיפ0

KDC5030ל9ליה,מ

HDSP02V2

ד92ימKHטן@H מט03מKDMIמיפ 

KDC5030ל9ליה,מ

HDSP04V2

ד92ימKHטן@H מט03מKDMIמיפ3

KDC5030ל9ליה,מ

HDSP08V2

דד,"מKDMIמלטולמטהפזלההולמ60 מ,הדך

Dל

AVSWITCH-20M

דד,"מKDMIמטל"לדילמלטול,מ 6ל

HDSW03P

דד,"מKDMIמיהדהדדלמ+מלידמ 6ל

HDSW03AP1

דד,"מKDMIמיהדהדדלמ+מלידמ 6למ+

IIדי לךמ

HDSW03AP2

דד,"מKDMIמיהדהדדלמ+מלידמ 6 מ+

IIדי לךמ

HDSW05AP2

יה02,מדל,ה"מKDMIמןומ מזול0ה,מ+

לידמ 1הי

HDSW05K

דד,"מ 6למ KDMI 3מיהדהדדלמ,הדך

D+ Hל

HDSW03V14

KDMI031טKDC5030דד,"מ 6למ

יהדהדדלמ,הדךמD+ Hל

HDSW03V22

דד,"מ KDM 3מןומלידמ 1הימ 6 מ+

5I5

HDSW04HF

דד,"מ KDMI 3מןומלידמ 1הימ 6 

+מיהטלה

HDSW04V14

דד,"מ 6למטKDMI03מ,הדך

 H@טןKHמKDC5030

HDSW03V3

דד,"מ 6 מטKDMI03מ,הדך

 H@טןKHמKDC5030

HDSW05V3

דד ל9ומOBEמ0מINמ מKDMIמ+מליד

 Hמיהטלהמ+

HDSW0402K
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דד ל9ומOBEמ0מINמ מKDMIמ+מליד

 Hמיהטלהמ+

HDSW0402HF

KDMI03מט x מ+מIS0דד ל9ומ0ל

 H@מטןKDC5030

HDSW0404K

ד"  מKDMIמיידל למ5ט3ט מןטמ לד

)ד,יומופו(

AVREPEAT-30P

ד"  מKDMIמיידל למ5ט3ט מןטמ לד

)ד,יומופו(

AVREAPEAT-40P

ד 1לימ5ODמ+מKDMIמןימז ימ ל,

ןטמטןדמDל

HDEX04

ד 1לימKDMI+II+5ODמןימז י

 ל,מןטמט דמDל

HDEX08IR

ד 1לימKDMI+II+5ODמןימז י

 ל,מןטמטןדמDל

HDEX04IR

ד 1לימKDMI+II+5ODמןימז י

 ל,מןטמטןדמDל

HDEX07IR

EC51I5מ ז ימ ל,מKDMIד 1לימ

יפט0 מדד 

ןומי2ל ה,מי ל הלמד0זלומהל לה 

HDEX06

KDDNדיידמ י טמיללדהלמןומןט

HDEX06R

EC51I5מ ז ימ ל,מKDMIד 1לימ

יפט0 מדד מל5

HDEX08

ד 1לימKDMI+IIמןימז ימ ל,מןט

ט0 ד

HDEX06-IR

דיידמ י טמיללדהלמןו

KDDNפןטII

HDEX06R-IR

ד 1לימKDMIמןימןCAEמיפטט ד'מDל

 HמKDUH KE

HDEX03-100

KDMI031טKDC5030ד 1לימ

CAEמןימן H@טןKH

HDEX09-60

ד 1לימKDMIמןימ0ל מיה2דלמ הטטתמןט

0מיליהדד 

HDEX-OPT1
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ד 1לימH מKDMIמ ז ימיה2דלמז2הי

OMמלLCטטלמM

HDEX-OPT2

ד 1לימKDMIמןימ" למז ימיהיי0לייל

ןטמטט ד'

HDEX-COAX2

KDMIמEO5מGA+ABDIOז ימדדל מ

EpoNיל0ד מ  

CABLE-1700AB

MINIמKDMIמEO5מGA+ABDIOז ימ

EpoNיל0ד מ  

CABLE-1700C

MICIOמKDMIמEOז ימ

EpoN5מ  יל0ד מGA+ABDIO

CABLE-1700D

KDMIמEO5מGA+ABDIOז ימדדל מ

 יה ךמ0ד'

CABLE-1700M2

דדל מ5GA+יהטלהמיפKDMIתמד,1

BSUתמייהוהדל

HDCN03M3

KDMI5מ+יהטלהמיפGAדדל מ

BSU20ימזה1מיהמד,1מ

HDCN03M1

BSU5מ+מיהטלהמGAז ימדדל מ

KDMIיפ

HDCN03M2

דדל מ5GA+COM5ONDNE+יהטלה

KDMIיפ

HDCN05M

דדל מKDMIמיפ5GA+יהטלה

BSU20ימזה1מיהמד,1מ

VHC13

KDMIמEOדדל מ

5GA+COM5ONDNE+ABDIO

VHC12

דדל מKDMIמיפKDMIמ+מיהטלהמיויה"לת

BSUד,1מ

HDCN04M3

דדל מKDMIמיפKDMIמ+מיהטלהתמ,הדך

H מDל

HDCN04M

BSUתמד,1מKDMI0A5דלולפדדל מ

HDCN06M

BSUתמד,1מA50KDMIדלולפדדל מ

HDCN07M
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דדל מxICA+S5למEOמKDMIתמ,הדך

5ט3ט 

HDCN06M2

דדל מKDMIמEOמxICA+S5לתמ,הדך

5ט3ט 

HDCN07M1

KDC5 3 מיפKDC5030דדל מ

HDCN10

ALLמEOמKDMIדדל מהדד,"מ

HDCN20

SCALDIמKDMIמEOמKDMIדדל מ

 H

HDCN30

דדל מדפ מזול0ה,מKDMIמיל9ליו

ד2ה9י,מי1,

SDAMLDSSןומי2ל ה,מידל,ה"מ

HDCN40

דדל מKDMIמןומ2הוי9לה,מןל הט

,דהוומלהוה,

HDCN-SCALER1

ד92ימ5GAמדה"  מ0מד0זלו

MKHט 0

BSU20ימזה1מיהמד,1מ

SPLIT-VGA2H

ד92ימ5GAמדה"  מ0מד0זלו

MKHט ל

BSU20ימזה1מיהמד,1מ

SPLIT-VGA2-1

ד92ימ5GAמדה"  מ מד0זלו

MKHט 0

BSU20ימזה1מיהמד,1מ

SPLIT-VGA4

ד92ימ5GAמדה"  מ מד0זלו

MKHט ל

BSU20ימזה1מיהמד,1מ

SPLIT-VGA4-1

ד92ימ5GAמדה"  מ3מד0זלו

MKHט ל

BSU20ימזה1מיהמד,1מ

SPLIT-VGA8

דד,"מ5GAמדזולמטהפזלההולמ 06

CMP-SWITCH50

דד,"מ5GAמדזולמטהפזלההולמ 6 

CMP-SWITCH55

ד,"מ5GAמןומלידמ 1היתמ0מד1ל לו

יד0ךמי1ט

CMP-SWITCH50IR

דד,"מ5GAמ2 לה לדלמ0מד1ל לו

יד0ךמי1ט

VRM-712E
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דלט +דיידמ02ל ללומיפ5GAמןי

  I4מןטמטלמד'

CMP-EXVGA1

ד 1לימ5GA+ABDIOמןימז ימ ל,

ןטמטטלמדד 

VGA-EXTEND21

ICA1S5פIDDO15GA5מיפGAדדל מ

ד,ז,ל

CMP-TEL4724-1

ICA1S5פIDDO15GAדדל מדפ

5GAיל9לי,מ

CMP-TEL4725

ד92ימD5Iמדה"  מיפ0מד0זלו

 הפכדול,

SPLIT-DVI2

ד92ימD5Iמדה"  מיפ מד0זלו

 הפכדול,

SPLIT-DVI4

ד92ימD5Iמ+יהטלהמדה"  מיפ3מד0זלו

 הפכדול,

SPLIT-DVI8

ד 1לימD5IמןימןCAEמןטמטןמדד מ+

5ODמ+מDDID

HDEX-DVI10

ד"  מD5Iמיידל למ5ט3ט מןטמ ל

דד 

AVREPEAT-50

ד,"מ 06מH5Mמיהדהדדל

5GA+BSU+ABDIOמ+ז ילו

KVM0102

ד,"מ 6 מH5Mמיהדהדדל

5GA+BSU+ABDIOמ+ז ילו

KVM0104

ד,"מH5Mמיהדהדדלמ 6 

KDMI+BSUמייימז ילו

KVM0504

ד,"מלל,הףמטBSU03מיהדהדדלמיפ0

ד1ל לו

USBSW2A1

ד,"מלל,הףמטBSU03מיהדהדדלמיפ 

ד1ל לו

USBSW4A1

ד 1לימ5GA+ABDIO+BSUמןי

ןCAEמןטמטט0מדד 

KVM-EXTEND10

CAEמןימןKDMI+BSU+IIד 1לימ

ןטמט0 מדד 

KVM-EXTEND20
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ד 1לימ BSU 3מןימז ימ ל,תמןטמט 

דד 

CMP-USBEXTEND

ד 1לימטBSU03מןטמט מדד מייי

ט לל  לו

CMP-USBEXTEND2

ד92ימדה"  מA5מxICAלמיפ מל9ליה,

+מ20ימזה1

AVSPLIT-4C

ד92ימדה"  מA5מxICAלמיפ3מל9ליה,

+מ20ימזה1

AVSPLIT-8C

דד,"מA5מxICAלתמןומלמזול0ה,

הל9ליומי1,

AVSWITCH-6-A

דד,"מA5מxICAלתמןומ מזול0ה,

הל9ליומי1,

HQSW-AV210

ז ימו IGמדי9הןלמיפSDIפKDתמ ,הף

טט0מדד 

CXR005

,יןמUNCמדי9הןלמיפו IGתמ1ל ה 

 י1ל9ו

BNC-005PR

UNCמדי9הןלמןומד1  למSDIז ימ

יה זלו6מ תמ0תמלתמ תמט תמט0תמללתמןןת

טט מדד 

CXR005-L

דדל מKDMIמEOמSDIתמ,הדך

SDIפSD1KD1לG

HDCN-SDI14

דדל מSDIמ+מKDMIמEOמSDIתמןו

SCALDI

HDCN-SDI11

דדל מSDIמEOמKDMIתמ,הדך

SDIפSD1KD1לG

HDCN-SDI21

דדל מ0xSDIמEOמKDMIתמ,הדך

SDIפSD1KD1לG

HDCN-SDI20

SDIמEOדדל מ

5p3op IDKפUNC+0xSDI+5L3ל 

SDI-AV1

SDIמEO5מGA+SDI+5Lדדל מ 3ל

SDI-VGA1

ד92ימדה"  מSDIמיפ0מל9ליה,

דלדלמ"ומז 2לד 1ד"  מייה,

SDI-SPLIT2
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ד92ימדה"  מSDIמיפ מל9ליה,

דלדלמ"ומז 2לד 1ד"  מייה,

SDI-SPLIT4

דד,"מSDIמדפלמיפ מ+מליד

SDAMLDSS

SDI-SWITCH1

ד 1לימIIמ+מSDIמןימז ימיה2דלמןט

ט0מיגד

SDI-EXTEND1

ז ימKDMIמדהכו 

יה זלו6מ 30טתמ 3טתמ תמ 3 תמ0תמלתמ ת

 73תמט תמ0 תמ  תמט0מדד 

CABLE-5503

ז ימטKDMI03מדהכו 

יה זלו6מ 3טתמ תמ 3 תמ0תמלתמ תמ 73ת

ט תמ  תמט0מדד 

CABLE-5502

ז ימטKDMI03מדהכו תמAWGמדלה2 

יה זלו6מ 3טתמ תמ 3 תמ0תמלתמ תמ 73ת

ט מדד 

CABLE-5504

EpoNמדי9הןלמKDMIז ימ

יה זלו6מ 3טתמ תמ 3 תמ0תמלתמ תמ 73ת

ט תמ0 תמ  תמט0מדד 

CABLE-5511

ז ימטKDMI03מדי9הןלמEpoNתמןו

AWGמדלה2 
יה זלו6מ 3טתמ תמ 3 תמ0תמלתמ תמ 73ת

ט תמ0 תמ  תמט0מדד 

CABLE-5512

EpoNמ  יל0ד מKDMIמ Hז ימ

יה זלו6מ 3טתמ תמ 3 תמ0תמלתמ תמ 73ת

ט תמ  מדד 

CABLE-5513

CCSמדהכו מכהימKDMIז ימ

יה זלו6מ 3טתמ תמ 3 תמ0תמלתמ תמ 73ת

ט תמ  תמט0מדד 

CABLE-5503LC

ז ימKDMIמדהכו מי ע

יה זלו6מ0תמלתמ תמ 73תמט תמ  מדד 

CABLE-557W

ז ימKDMIמדהכו תמ9טמי1טמטו

דןיה,

יה זלו6מ 3 תמלתמ מתט מדד 

CABLE-558

ז ימטימKDMIמןה למ30 מדגד

יה זלו6מ תמ0תמלתמ מדד 

CABLE-559

ז ימKDMIמדי לךמכז פוי ו

יה זלו6מ30טתמ תמ0תמלמדד 

CABLE-557EX

ז ימדי לךמKDMIמכפומי2וימ 3טד'מ+

  "לו

CABLE-557EX/0.5

ז ימKDMIמופומי2וימ+מ  "לותמ30ט

דד 

CABLE-557FF/0.2
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ז ימAOCמטKDMI03מד ה00מ0ל 

יה2דל

יה זלו6מט0תמטלתמט תמט3תמטט מדד 

CABLE-590

ז ימAOCמטKDMI03מןומ יללו

ו,לילו

יה זלו6מ  תמט0תמטלמדד 

CABLE-591

0 AWGמןומד"  מדה וומKDMIז ימ

יה זלו6מט0תמ 0תמטלתמט תמט מדד 

CABLE-5503A

ז ימD5IמפמKDMIמדהכו 

יה זלו6מ 3טתמ תמ33 תמלתמ תמט תמ  

דד 

CABLE-551G

CCSמדהכו מכהימKDMIמפמD5Iז ימ

יה זלו6מ33 תמלמדד 

CABLE-551LC

0 AWGמדי9הןלמKDMIמפמD5Iז ימ

יה זלו6מ33 תמלמדד 

CABLE-551HQ

ז ימD5Iמכז מפמKDMIמוי ותמ  3ט

דד 

VC-004G-0.15

ז ימD5Iמוי ומפמKDMIמכז תמ  3ט

דד 

VC-003G-0.15

KDMIמפמMINIמKDMIז ימ

יה זלו6מ תמ33 תמלתמ תמט מדד 

CABLE-5505

ז ימKDMIמMINIמפמKDMIמ ילל

ד,ז,

יה זלו6מ 3טתמ תמ0מדד 

CABLE-5505M

ז ימטימKDMIמMINIמפמKDMIמןה ל

30 מדגד

יה זלו6מ תמ0מדד 

CABLE-5593

ז ימKDMIמMINIמכז מפמD5Iמכז 

יה זלו6מ 3טתמ תמ33 תמלמדד 

CABLE-5505D

ז ימKDMIמMINIמכז מפמKDMIמוי ו

יה ךמ  3טד

VC-012G-0.15

ז ימKDMIמMINIמכז מפמD5Iמוי ות

  3טמדד 

VC-018-0.15

ז ימKDMIמMINIמכז מפמכז תמ מדד 

CABLE-556-1

ז ימKDMIמMINIמפמKDMIמ יה ך

CCS33 דמכהימ

CABLE-5505LC-1.8
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KDMIמפמMICIOמKDMIז ימ

יה זלו6מ תמ33 תמלתמ תמט מדד 

CABLE-5506

ז ימKDMIמMICIOפמKDMIמ ילל

ד,ז,מיה ך

יה זלו6מ 3טתמ תמ0מדד 

CABLE-5506M

KDMIמפמMICIOמKDMIז ימטימ

ןה למ30 מדגד

יה זלו6מ תמ0מדד 

CABLE-5594

ז ימKDMIמMICIOמכז מפמD5Iמכז ת

33 מדד 

CABLE-5506D-1.8

KDMIמכז פמMICIOמKDMIז ימ

וי ומיה ךמ  3טד

VC-017G-0.15

D5Iמכז מפמMICIOמKDMIז ימ

וי ותמ  3טמדד 

VC-019-0.15

ז ימKDMIמMICIOמכז מפמכז תמ 

דד 

CABLE-556MC-1

ז ימKDMIמMICIOמפמKDMIמיה ך

CCS33 דתמ2להדמ

CABLE-5506LC/1.8

ז ימAWG 0מ KDMI 3מ ,ה2לומלי

טט ד

DIY2-C24X100

ז ימAWGן0מ KDMI 3מ ,ה2לומלי

טט ד

DIY1-C26X100

ז ימ KDMI 3מיול1יומ)9טמי1ט

דה ז (

יה זלו6מ תמט תמ  מדד 

DIY-C

,יןמKDMIמיי1ל9ומ+מזל0הלמד,ז,

DIY1-PLUG1

זילמי1ל9ומיד1  מKDMIמ+מדי ן

יי1ל9,מוד1  

DIY-TOOL1

די ןמי1ל9ומ20לל מיללדהלמןו

DIOפEOOL 

DIY-TOOL2

ד0ד מיז ימKDMIמןומ2הוי9לל,

SWDD5

DIY-TESTER2

ז יממ + 0מD5Iמדהכו מד0הזךמ+

2 לדלו
יה זלו6מ 3טתמ תמ33 תמלתמ תמט תמ  

דד 

CABLE-193
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ז יממD5Iמדהכו מד0הזךמ+מ2 לדלו

CCS

יה זלו6מ33 תמלמדד 

CABLE-193LC

0 AWGמדי9הןלמD5Iז ימ + 0מ

יה זלו6מ33 תמלמדד 

CABLE-193HQ

ז ימ + 0מD5Iמדי לךמכז פוי ו

יה זלו6מ33 תמלמדד 

CABLE-193EX

5GAמפמD5Iז ימ

יה זלו6מ33 תמלמדד 

CABLE-195

5GAמכז מיפמD5IפDז ימדדל מ + 0מ

וי ו

CABLE-1710

ז ימ5GAמד0הזךמ+מ2 לדלותמכפכ

יה זלו6מ 3טתמ תמ33 תמלתמ תמ 73תמט ת

  תמט0תמ 0תמטלתמט מדד 

CABLE-177

ז ימ5GAמד0הזךמטימ"דללתמכפכתמ33 

דד 

CABLE-177DK

ז ימ5GAמד0הזךמ+מ2 לדלותמכפו

יה זלו6מ 3טתמ תמ33 תמלתמ תמט תמ  ת

ט0מדד 

CABLE-178

ז ימד92ימ5GAמכז מפמ0x5GAמוי ו

ילזה,ל

CABLE-560

ז ימד92ימ5GAמכז פמ0x5GAמוי ו

CABLE-560LC

0xD5IפDמכז מפמD5IפDז ימד92ימ

וי ותמדהכו 

CABLE-561

0xKDMIמכז מפמKDMIז ימד92ימ

וי ותמדהכו 

CABLE-567T

ז ימד92ימD5Iמכז מפמ0x5GAמוי ות

30טמדד 

CABLE-563

D5Iמיפ0מ1ל ה למDMSז ימי9 מו פ

וי ו

DMS59-2DVI

ז ימH מ30 5מ5OIEמDIS5LAOמכפכ

יה זלו6מ33 תמלתמ תמט מדד 

CABLE-570

ז ימD5מכז מפמKDMIמכז 

יה זלו6מ33 תמלתמ תמט תמ  מדד 

CABLE-571

ןדהטמ7 1   INFO@DAGANM3CO3ILממ1מWWW3DAGANM3CO3ILדי'מ 03 טןופלטמ1מ2י0מ0ן0 טןופלטמ1מ

http://www.daganm.co.il/main.asp?catalognum=CABLE-193LC
http://www.daganm.co.il/main.asp?catalognum=CABLE-193HQ
http://www.daganm.co.il/main.asp?catalognum=CABLE-193EX
http://www.daganm.co.il/main.asp?catalognum=CABLE-195
http://www.daganm.co.il/main.asp?catalognum=CABLE-1710
http://www.daganm.co.il/main.asp?catalognum=CABLE-177
http://www.daganm.co.il/main.asp?catalognum=CABLE-177DK
http://www.daganm.co.il/main.asp?catalognum=CABLE-178
http://www.daganm.co.il/main.asp?catalognum=CABLE-560
http://www.daganm.co.il/main.asp?catalognum=CABLE-560LC
http://www.daganm.co.il/main.asp?catalognum=CABLE-561
http://www.daganm.co.il/main.asp?catalognum=CABLE-567T
http://www.daganm.co.il/main.asp?catalognum=CABLE-563
http://www.daganm.co.il/main.asp?catalognum=DMS59-2DVI
http://www.daganm.co.il/main.asp?catalognum=CABLE-570
http://www.daganm.co.il/main.asp?catalognum=CABLE-571


י,הזעמןוללולוט"עמדהידלדטלומ ןגדמפמידיה"מ3 ט0

ז ימD5מכז מפמKDMIמכז מ33 מדד ת

ייהוהדל

CABLE-571LC-1.8

ז ימD5מכז מפמKDMIמכז מ33 ד'

 H@טלK4

CABLE-571K-1.8

ז ימD5מכז מפמD5Iמכז 

יה זלו6מ33 תמלתמ מדד 

CABLE-572

ז ימD5מכז מפמD5Iמכז מ33 מדד ת

ייהוהדל

CABLE-572LC-1.8

ז ימD5מכז מפמ5GAמכז 

יה זלו6מ33 תמלמדד 

CABLE-573L

ד,יומD5מכז פמKDMIמוי ומ)ייי

ז י(

CMP-ADAP571

ד,יומD5מכז פמD5Iמוי ומ)ייי

ז י(

CMP-ADAP572

ז ימד,יומD5מכז פמKDMIמוי ו

30טמדד 

CABLE-571-0.15

ז ימD5מכז מפמKDMIמוי ומ30טד'

 H02ל למ

CABLE-571K-0.2

KDMIמכז פמD5ז ימד,יומיידל למ

 Hוי ומ30טמד'מ

CABLE-571A-0.2

ז ימD5מכז מפמKDMIמוי ומ30טמדד ת

ייהוהדל

CABLE-571LC-0.2

ז ימד,יומD5מכז מפמD5Iמוי ומ30ט

דד 

CABLE-572-0.15

ז ימD5מכז מפמD5Iמוי ומ30טד'

 H02ל למ

CABLE-572K-0.2

D5Iמכז פמD5ז ימד,יומיידל למ

 Hוי ומ30טמד'מ

CABLE-572A-0.2

ז ימD5מכז מפמD5Iמוי ומ30טמדד ת

ייהוהדל

CABLE-572LC-0.2

ז ימד,יומD5מכז מפמ5GAמוי ומ30ט

דד 

CABLE-573-0.2
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ז ימD5מכז מפמ5GAמוי ומ30טמדד ת

ייהוהדל

CABLE-573LC-0.2

KDMI+D5I+5GAמכז מפמD5ז ימ

וי ה,

CABLE-579UN

DIS5LAOמיפKDMIז ימדדל מ

)D55מ)יד0ךמOIE

CABLE-580-0.1

ז ימ5OIEמDIS5LAOמדי לך

כז פוי ומ30טמדד 

CABLE-575

DIS5LAO5מOIEד,יומ

וי ופוי ו

VC-013

DIS5LAO5מOIEד,יומ

וי ופוי ותמי2יוי

VC-013P

ז ימD5מMINIמפמD5מMINIמ,הדךמ4 

יה זלו6מ33 תמלמדד 

CABLE-1109M

ז ימD5מMINIמפמD5מMINIמ,הדך

K4טן@4 

יה זלו6מ33 תמלמדד 

CABLE-1109K

ז ימד,יומD5מMINIמכז מפמD5מוי ו

30Mט

CABLE-1105-0.2

ז ימד,יומD5מMINIמכז מ+מוןליומפ

D5מוי ו

CABLE-1105LOCK

 Hמ,הדךמD5מפמMINIמD5ז ימ

יה זלו6מ33 תמלתמ מדד 

CABLE-1110M

ז ימD5מMINIמפמD5מ,הדך

 H@טןK4

יה זלו6מ33 תמלמדד 

CABLE-1110K

D5Iמכז מפמMINIמD5ז ימד,יומ

וי ותמ30טמדד 

CABLE-1106L-0.2

ז ימMD5מכז מפמD5Iמוי ומ30טד'

 H02ל למ

CABLE-1106K-0.2

D5Iמכז מפמMINIמD5ז ימיידל למ

 Hוי ומ30טדמ

CABLE-1106A-0.2

ז ימD5מMINIמכז מפמD5Iמכז 

יה זלו6מ33 תמלתמ מדד 

CABLE-1106
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ז ימD5מMINIמכז פמKDMIמוי ו

30טד

CABLE-1107-0.2

ז ימMD5מכז מפמKDMIמוי ומ30טד'

 H02ל למ

CABLE-1107K-0.2

KDMIמכז מפמMINIמD5ז ימיידל למ

 Hוי ומ30טדמ

CABLE-1107A-0.2

ז ימD5מMINIמכז מפמKDMIמכז 

,הדךמיהטלה

יה זלו6מ33 תמלתמ מדד 

CABLE-1107

ז ימMD5מכז מפמKDMIמכז מ33 ד'

 H02ל למ

CABLE-1107K-1.8

5GAמכז מפמMINIמD5ז ימד,יומ

וי ותמ30טמדד 

CABLE-1108L-0.2

ז ימD5מMINIמכז מפמ5GAמכז 

יה זלו6מ33 תמלמדד 

CABLE-1108

ז ימD5מMINIמכז מפ

KDMI+D5I+5GAמוי ה,

CABLE-1107UN

ז ימD5מMINIמדי לךמכז פוי ומ30ט

דד 

CABLE-575M

AפAמלדה1מפמלדה1מBSU03ז ימט

יה זלו6מ 3טתמ תמ33 תמלתמ מדד 

CABLE-140

0 AWGמלדה1מפמלדה1מBSU03ז ימט

+מ2 לד

יה זלו6מ 3טתמ תמ0תמלמדד 

C140HQ

AפUמלדה1מפמ ל הןמBSU03ז ימט

יה זלו6מ 3טתמ תמ33 תמלתמ מדד תמט 

דד מדה"  

CABLE-141

ז ימטBSU03מלדה1מפמ ל הןמ

AWG 0+מ2 לד

יה זלו6מ תמ0תמלתמ מדד 

C141HQ

ז ימטBSU03מדי לךמכז פוי ו

AMפAF

יה זלו6מ30טתמ 3טתמ תמ33 תמלתמ מדד 

CABLE-143

ז ימטBSU03מדי לךמכפו

AWG 2+0 לד

יה זלו6מ תמ0תמלתמ מדד 

C143HQ

ז ימטBSU03מכז פוי ומי2יוימ+

  "לו

יה זלו6מ 3טתמ תמ33 מדד 

CABLE-143P
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י,הזעמןוללולוט"עמדהידלדטלומ ןגדמפמידיה"מ3 ט0

ז ימטBSU03מופומי2יוימ+מ  "לות

0 AWG30טדמ

CABLE-143PF-0.2

ז ימטBSU03מדי לךמיידל לת

כז פוי ו

יה זלו6מ תמט תמ  תמט0תמטלמדד 

CABLE-147

AפUמלדה1מפמ ל הןמBSU03ז ימט

יידל למט מדד 

CABLE-141/10

ז ימטBSU03מפמדלי המUמBSUמילה,ל

יה זלו6מ 3טתמ תמ33 תמלמדד 

CABLE-167

ז ימטBSU03מפמדלי המUמBSUמ+

2 לדמ 3טמדד 

יה זלו6מ 3טתמ תמ0תמלתמ מדד 

C167HQ

ז ימטBSU03מפמדלי המUמBSUמכההל,ל

יה זלו6מ תמ33 מדד 

CABLE-167RA

BSUמכז מיפMICIOמUמדפOEGז ימ

וי ו

CABLE-167OTG

ז ימOEGמדפUמMICIOמכההל,למכז 

יפBSUמוי ו

CABLE-167OTGRA

ז ימדלי המUמBSUמדי לךמכפומ מדד 

CABLE-167EX-1

ז ימטBSU03מפמדלולמUמBSUמ)ד 2כ(

יה זלו6מ 3טתמ תמ33 תמלתמ מדד 

CABLE-161

ז ימטBSU03מפמדלולמUמBSUמ)ד 2כ(

+מ2 לד

יה זלו6מ תמ0מדד 

C161HQ

BSUמAמכז מיפMINIמUמדפOEGז ימ

וי ו

CABLE-161OTG

BSUמט3למAפUז ימ

יה זלו6מ תמ33 תמלתמ מדד 

CABLE-1130

ז ימדי לךמט3לBSUמכז מפמוי ו

יה זלו6מ תמ33 תמלתמ מדד 

CABLE-1131

ז ימט3לBSUמכז פוי ומי2יוימ+

  "לו

יה זלו6מ 3טתמ תמ33 מדד 

CABLE-1131P

BSUמט3לAמפמMICIOמUז ימ

די9הןל+2 לד

יה זלו6מ 3טתמ תמ0תמלמדד 

C1132HQ
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ז ימט3לBSUמדפAמכז מיפAמכז 

יה זלו6מ 3טתמ תמ33 תמלמדד 

CABLE-1133

ז ימט3לBSUמדי לךמיידל למןו

ד"  מדה וו

יה זלו6מ תמט תמ  מדד 

CABLE-1135

ז ימט3לBSUמדי לךמד ה00מ0ל 

AOCיה2דלמ

יה זלו6מט תמ  תמט0תמטלתמט מדד 

CABLE-1137

ז ימ 3לBSUמ,יןמCמכז מפמCמכז מ 

דד 

C31.01-1

Aמכז מפמט03מCמ,יןמBSUז ימ 3ל

כז מ מדד 

C31.02-1

Aמכז מפמט3למCמ,יןמBSUז ימ 3ל

כז 
יה זלו6מ30טתמ 3טתמ תמ 3 תמ0תמלתמ 

דד 

C31.03

MICIOמכז פמCמ,יןמBSUז ימ 3ל

ט03מUמכז מ ד

C31.04-1

MICIOמכז פמCמ,יןמBSUז ימ 3ל

ט3למUמכז מ ד

C31.05-1

Uמכז מפממט03מCמ,יןמBSUז ימ 3ל

כז מ מדד 

C31.06-1

Uמכז מפממט3למCמ,יןמBSUז ימ 3ל

כז מ מדד 

C31.07-1

MINIמUמכז מפממCמ,יןמBSUז ימ 3ל

כז מ מדד 

C31.08-1

ז ימ 3לBSUמ,יןמCמכז פמט3למAמוי'

OEG30טדמ

C31.09-0.2

ז ימ 3לBSUמ,יןמCמכז פמט03מAמוי'

OEG30טדמ

C31.10-0.2

MICIOמUמכמפמCמ,יןמBSUז ימ 3ל

ט03מו'מ30טד

C31.11-0.2

ד,יומ 3לBSUמ,יןמCמכז מפ

ט03מUמMICIOמוי ו

C31.70

ד,יומOEGמדפמCמBSUמכז 

יפAמט3לBAUמוי ו

C31.74
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BAUמט3לAמוי ומפמBSUמCד,יומ

כז 

C31.75

ד,יומCמ 3לBSUמיפKDMIמוי ו

 H@טןK4

C31.40

ד,יומCמ 3לBSUמיפ5GAמוי ו

C31.41

ד,יומCמ 3לBSUמיפD5Iמוי ו

 H@טלK4

C31.42

ד,יומCמ 3לBSUמיפD5מוי ו

 H@טןK4

C31.44

ד,יומCמBSUמיפD5מMINIמוי ו

 H*0Hהדךמ,

C31.43

ז ימCמBSUמיפKDMIמכז מ33 ד'

 H@טןK4

C31.40-1.8

ז ימCמBSUמכז מיפ5GAמכז מ33 ד'

C31.41-1.8

ז ימCמBSUמכז מיפD5Iמכז מ33 ד'

 H@טלKH

C31.42-1.8

ז ימCמBSUמיפD5מכז מ33 ד'מ,הדך

 H@טןKH

C31.44-1.8

ד,יומCמBSUמייהטלהמיהכולה,מ+

דלי ה2הע

C31.80

ד,יומCמ 3לBSUמיפט3לBSUמ+

BSUפ 3לCמ+מKDMI

C31.52

ד,יומCמ 3לBSUמיפט3לBSUמ+

BSUפ 3לC5מ+מGA

C31.53

LANמGIGAמיפBSUמCד,יומ

טטט 1טט 1ט 

C31.51

ד,יומCמ 3לBSUמיפGIGAמLANמ+

KBUמט3לxBSUל

C31.51G

ד,יומCמBSUמיפCמ+מט3לBSUמ+

KDMIמ+מI4  

C31.56
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ד,יומCמ 3לBSUמיד"ההעמ1ל ה לו

),1ו,מן"לוו(

C31.55

BSUמי זכ,מט3לBSUמ 3לCד,יומ

ןומ מ2ה דלו

CMP-USB3HUB4C

BSUמי זכ,מט3לBSUמ 3לCד,יומ

ןומ7מ2ה דלו

CMP-USB3HUB7C

ז ימBSUפ0 ליילמוDUמיה ךמ 3 

5IOLIFICדד מ

CABLE-146P/2

ז ימBSUפ0 ליילמוDUמיה ךמ 3 

FEDIדד מ

CABLE-146FT

ז ימBSUמפ0 ליילמוDUמיה ךמ33 ד

CK2להדמט ל

CABLE-146LC

ד,יומטBSU03מיפ0מ1ל ה לו

FEDIמכז מDU0 לייללומו

CMP-USBSER10

ד,יומטBSU03מיפ מ1ל ה לו

FEDIמכז מDU0 לייללומו

CMP-USBSER20

ז ימדדל מBSUמפמ2 יילמןלCNמיה ך

33 מדד 

CABLE-144C

ז ימדדל מBSUמפמ2 יילמ DU0מיה ך

33 מדד 

CABLE-144D

ז ימדדל מט03מBSUמיפמIS 00מ1

IS 3 

CABLE-485-1

IS0מ><מ0לIS 3 ד,יומ

ADAP-485

ז ימיהו0הימוDUמו'פמ  I4מכ'מי0ל0יה

הי1 לו

CABLE-490-1.8

SAEAמכז מפמ005מBSUז ימט3ל

 יה ךמל3טד

CMP-USBSAT5

דדל מSAEAמפמט3לBSUמילזה,למןו

20ימזה1

CMP-USBSAT3

BSU03יה ימז דל0לומיהול  0ילמט

CARDRW2-1
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BSUיה ימז דל0לומיהול  0ילמט3ל

CARDRW3-1

ד,יומיהטלהמBSUמייכולה,+דלי ה2הע

  יל0ד 

CMP-SOUNDUSB

ד,יומיהטלהמ 73מBSUמ יל0ד מ+

ההילהו

CMP-SOUNDUSB7

ד,יומיהטלהמBSUמייהדלולהומילזה,ל

  יל0ד 

CMP-SOUNDUSB12

BSU03מפטLANמI4  ד,יומ ל,מ

WIN ז יתמט+

CMP-NWUSB21

ד,יומ  I4מLANמפמטBSU03מ+

BSU03מטKBU*ל

CMP-NWUSB23

BSUמפט3לLANמI4  ד,יומ ל,מ

WIN ז יתמט+

CMP-NWUSB25

BSUמפמט3לLANמGIGAד,יומ

I4  +למ*BSUמט3לKBU

CMP-NWUSB26

ד,יומ" 2למKDMIמפמט3לBSUמי1ל ה 

ד0ךמיד1ל 

CMP-USBHD3

ד,יומייזלט,מKDMIמיד1ל 

BSUפט3ל 

HDCNUSB3

BSUמןומ1ל ה מIFIDיה ימ

CMP-RFID1

ד,יומBSUמוי ומפמוי ו

CMP-USBADAP4

ד,יומBSUמכז מפמכז 

CMP-USBADAP6

ד,יומטBSU03מכההל,למכז מפמוי ו

)טומדןיה,(

CMP-USBADAP10

ד,יומט3לBSUמכההל,למכז מפמוי ו

)טומדןיה,(

CMP-USBADAP3

 זכ,מטBSU03מילזה,ל,מ מ2ה דמ+

יה92לומילויל

CMP-USB2HUB17
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 זכ,מטBSU03מןומ7מ2ה דלומ+

יה92לומילויל

CMP-USB2HUB14

 זכ,מטBSU03מןומ מ2ה דלומ+

ON1OFFז2,ה לומ

CMP-USB2HUB15

 זכ,מטBSU03מןומ7מ2ה דלומ+

ON1OFFז2,ה לומ

CMP-USB2HUB16

 זכ,מטBSU03מןומ7מ2ה דלותמדי כ

ייהדלולהו

CMP-USB2HUB18

 זכ,מט3לBSUמןומ מ2ה דלותמדי כ

ייהדלולהו

CMP-USB3HUB3

 זכ,מט3לBSUמןומ מ2ה דלומ+

ON1OFFז2,ה לומ

CMP-USB3HUB4

 זכ,מט3לBSUמןומ7מ2ה דלומ+מ1ל ה 

BSUמדןלוו

CMP-USB3HUB6

 זכ,מט3לBSUמןומ7מ2ה דלותמדי כ

ייהדלולהו

CMP-USB3HUB2

 זכ,מט3לBSUמןומט מ2ה דלותמדי כ

ייהדלולהו

CMP-USB3HUB10

ז ימMFIמLIGKENINGמיילל2הע

S1713ן1ן1 

יה זלו6מ תמ0תמלמדד 

MFI-LIGHT

ז ימ 3ל5LמפמBSUמ0וז העמהדןלוו

CMP-USB3.5

ז ימי0וז העמהדןלוומEHGמGHTHxxמפ

BSU

יה זלו6מ תמ0מדד 

GTAB-CABLE10

ז ימOEGמד"יי0למדי ידמכז 

יפBSUמוי ו

GTAB-CABLE3

ז ימי0וז העמהדןלוומASBSמפ

BSUמט3ל M

CABLE-ASUS1

LGתמדדי2העמSLIM5OIEז ימד,יומ

KDMIיפ

CABLE-1200

LGתמדדי2העמSLIM5OIEז ימד,יומ

5GAיפ

CABLE-1210
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ז ימMKLמיהול  0ילמי"יי0למ 1 1ל01

יה ךמ0ד
יימ,הדךמןSמGALANOמיהמט"דלו

1טללומלה, 

CABLE-1122

ז ימט3למMKLמ יה ךמ0מדד מ),הדך

  + מ2לע(
יימ,הדךמןSמGALANOמיהמט"דלו

1טללומלה, 

CABLE-1123

ז ימMKLמיל9לי,מ5GAמ+מיהטלה

Sי"יי0למ 1 1ל
יימ,הדךמןSמGALANOמיהמט"דלו

1טללומלה, 

CABLE-1126

DU0 מפמCNז ימדט02,מ2 יילמןל

 יה ךמ33 מד'

CABLE-155/1.8

ז ימ0ל ליילמומ2לולומכ'פו'תמ 6 מל9הי

יה זלו6מ33 תמלתמ תמט תמ  תמט0מדד 

CABLE-151

ז ימ0ל ליילמומ2לולומו'פו'תמ 6 מל9הי

יה זלו6מ33 תמלמדד 

CABLE-123/124

ז ימומ2לולומופומדה9י 

NBLLMODDMתמל9הי

יה זלו6מ33 תמלמדד 

CABLE-138D

ז ימ0ל ליילמומ2לולומכפכמ 6 מ יה ך

33 מדד 

CABLE-150

ז ימSAEAמטידומןומוןליו

יה זלו6מ 3טתמ מדד 

CABLE-234L

ז ימSAEAמטידומןומוןליותמ9טמי1ט

 פטו

יה זלו6מ  3טתמ מדד 

CABLE-234LA

ז ימט3למSAEAמטידומןומוןליו

יה זלו6מ 3טתמ מדד 

CABLE-239

ז ימט3למSAEAמטידומ 3טמדד תמ9ט

י1טמ פטו

CABLE-239LA-0.5

ז ימזה1מMOLDNמכז מפמ0מוי ה,ת

30טמדד 

CABLE-253

ז ימMOLDNמכ'מפמSAEAמו'מ יה ך

  3טמד

CABLE-259

ז ימMOLDNמכ'מפמ0xSAEAמו'מ יה ך

  3טמד

CABLE-268

ד92ימד,1מo  מSAEAמכז מפמ0

וי ה,תמ  3טמד'

CABLE-267
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ז ימMOLDNמוי ופמSAEAמכז ת

יזהועמללעמ  3ט

CABLE-277

ז ימSAEAמפמSAEAמSTI3מדלהי 

ד,1+טידומ 3טד

CABLE-23SL

ז ימMOLDNמכז מפמ5CIמ oIן

KxorK  

CMP-CI004

ז ימSAEAמכז מפמ  KxorKמ5CIמ oIן

CMP-CI005

ז ימDSAEAמפמSAEAמ יה ךמ מדד 

CABLE-235D

ז ימFIIDWIIDמןומןמ2לולומפמן

2לולותמ33 מד

CABLE-272

ז ימFIIDWIIDמןומ מ2לולומפמו

2לולותמ33 מד

CABLE-273M/1.8

ז ימFIIDWIIDמןומןמ2לולומפמו

2לולותמ33 מד

CABLE-275/1.8

ז ימFIIDWIIDמןומומ2לולומפמו

2לולותמ33 מד

CABLE-276/1.8

ז ימזה1מיהדיהומ,יעמלל ייל

יה זלו6מ תמ33 תמלתמ מדד 

CABLE-703

ז ימזה1מיהדיהומכההל,למ,יעמלל ייל

יה זלו6מ33 תמלתמ מדד 

CABLE-703A

ז ימזה1מיהדיהומןומל"ומ33 מדד 

ל*טט3 

CABLE-703C15

ז ימזה1מלדלוללומ,יול

יה זלו6מ33 תמלתמ מדד 

CABLE-704

ז ימזה1מלדלוללומ,יולמכההל,ל

יה זלו6מ33 תמלתמ מדד 

CABLE-704A

ז ימזה1מדי לךמכפומ)  Cפל C(מ,ליול

יה זלו6מ 3טתמ תמ33 תמלתמ מדד 

CABLE-705

ז ימזה1מדי לךמ  Cפ  Cמ,ליולמןו

ל"ותמ33 ד

CABLE-705C15
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ז ימזה1מ2 1מ1מדלילמדיה0מ,יע

לל ייל

יה זלו6מ33 תמלתמ מדד 

CABLE-712

ד92ימייימ02יתמ,יןמיהדיהומיפ0

ליןמלל ייל

CABLE-708/2

ז ימזה1מו Cמפמלל יילמיל ,לו

ל* 3 

יה זלו6מ33 תמלתמ מדד 

CABLE-707

ז ימזה1מטC0מפמו Cמיל ,לומל* 3 

יה זלו6מ33 תמלמדד 

CABLE-706

ז ימזה1מ  Cמפמו Cמיל ,לומל* 3 

יה זלו6מ33 תמלמדד 

CABLE-710

ז ימזה1מט0פCמפמל פCמיל ,לותמ 03

דד 

CABLE-709

C ן מד,1מ" הומיפוAז ימ0ליהעמכז מ

יה זלו6מלתמ מדד 

CABLE-720

ז ימזה1מל 0xCמפמ  Cמ יה ךמ33 

דד 

CABLE-711

ז ימ  Cמפמ Cמ יה ךמ מדד 

CABLE-780-1

,יןמ5ט00מלל יילמ,ליולמלמ2לולומי ע

EC-IS3PPLUG

ליןמ5ט00מלל יילמ,ליולמלמ2לולומי ע

יז י

EC-IS3PSOCK

ז ימזה1מיהדיהומיל ה2ילמ יה ך

33 פ 3 מדד 

CABLE-703EU

ז ימזה1מיהדיהומיד ליילמיה ך

33 פ 3 מדד 

CABLE-703US

ז ימזה1מיהדיהומ  לדלמיה ךמ33 פ 3 

דד 

CABLE-703BR

ז ימזה1מיהדיהומט הומי2 לייל

33 פ 3 מדד 

CABLE-703SA

ז ימזה1מיהדיהומיה0ד ילמ יה ך

33 פ 3 מדד 

CABLE-703AU
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ז ימזה1מדלילמדיה0מיל ה2ילמ יה ך

33 פ 3 מדד 

CABLE-712EU

ז ימזה1מדלילמדיה0מ  לדלמ יה ך

33 פ 3 מדד 

CABLE-712BR

ז ימזה1מדלילמדיה0מיד ליילמ יה ך

33 פ 3 מדד 

CABLE-712US

ד"ל מד0הזךמCAE Kמי2ה 

יה זלו6מ 3טתמ  3טתמ30טתמ 30טתמל3טת

 3טתמ תמ 3 תמ0תמלמדד 

FTP-0007

ד"ל מד0הזךמCAE Kמי2ה 

יה זלו6מ תמ 73תמט תמ  תמט0תמ 0תמטלת

ט תמט מדד 

FTP-0007.

ד"ל מדה9י מד0הזךמCAE Kמי2ה 

יה זלו6מ0תמלתמ מדד 

FTP-0009

ד"ל מד0הזךמCAE Kמ ד"ההעמ9 ןלו6

9וה תמל היתמיטהות
0"היתמל1ה תמז1היתמי ע3מיה זלו6

 30טתמ 3טתמ תמ 3 תמ0תמלתמ תמט 3

F0007

ד"ל מד0הזךמןCAEמי2ה 

יה זלו6מ 30טתמ 3טתמ תמ 3 תמ0תמלתמ ת

ט תמ  תמט0תמ 0תמטלתמט תמט מדד 

FTP-0010

ד"ל מד0הזךמןCAEמי2ה מו1הל,

דייו
יה זלו6מ 3טתמ  3טתמ30טתמ 30טתמל3טת

 3טתמ תמ 3 תמ0תמלמדד 

FTP-0010C

ד"ל מד0הזךמןCAEמי2ה מו1הל,

דייו
יה זלו6מ תמ 73תמט תמ  תמט0תמ 0תמטלת

ט תמט מדד 

FTP-0010C.

ד"ל מד0הזךמןCAEמו1הל,מדייו

 ד"ההעמ9 ןלו6מ9וה תמל היתמיטהות
0"היתמל1ה תמז1היתמי ע3מיה זלו6

 30טתמ 3טתמ תמ 3 תמ0תמלתמ תמט 3

F0010C

ד"ל מ0לזהךמז2הימHןCAEמי2ה 

ו1הל,מדייו
יה זלו6מ 3טתמ  3טתמ30טתמ 30טתמל3טת

 3טתמ תמ 3 תמ0תמלמדד 

FTP-0021

ד"ל מ0לזהךמז2הימHןCAEמי2ה 

ו1הל,מדייו
יה זלו6מ תמ 73תמט תמ  תמט0תמ 0תמטלת

ט תמט מדד 

FTP-0021.

ד"ל מ0לזהךמז2הימHןCAEמו1הל,

דייומ ד"ההעמ9 ןלו6מ9וה תמל הית

0"היתמל1ה תמז1הי3מיה זלו6מ 30טתיטהות

 3טתמ תמ 3 תמ0תמלתמ תמט 3

F0021

CCAמי2ה מCAEןHד"ל מד0הזךמ

יה זלו6מ 3טתמ תמ 3 תמ0תמלתמ תמט ת

  תמט0מדד 

FTP-0024

BE5מUCל0מAWGמCAEד"ל מן

KDMIיד 1לילמ
יה זלו6מט תמ  תמט0תמ 0תמטלתמט ת

ט תמטט מדד 

C6UTP
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ז ימ  I4מכז מיוי ומןימ2וימ+

  "לותמ מדד 

FTP-0088/1

I4  מכז מכההל,למפמI4  ז ימי9 מ

וי ו

TEL-0008RA

I4  מכז מכההל,למפמI4  ז ימי9 מ

וי ו

TEL-0008RA1

ז ימ  I4מפמ  I4מ יה ךמלמדד 

CBL1300-3

LCפLCמטה2יי0מMMמOMד"ל מל

 יה זלו6מ 3טתמ תמ0תמלתמ ת
ט תמ  תמט0תמטלתמט תמ 7תמטט תמט  ת

טט0תמט03מדד 

OPT010

LCפLCמטה2יי0מMMמOM ד"ל מ

יה זלו6מ תמ0תמלתמ תמט מדד 

OPT011

LCפLCמטה2יי0מMMמOM ד"ל מ

יה זלו6מ תמ0תמלתמ תמט תמ  תמט0תמטל

דד 

OPT012

LCפLCמטה2יי0מSMד"ל מ

יה זלו6מ 3טתמ תמ0תמלתמ תמט מדד 

OPT014

LCפLCמ0לד2יי0מSMד"ל מ

יה זלו6מ 3טתמ תמ0תמלתמ תמט מדד 

OPT013

LCפSCמטה2יי0מMMמOMד"ל מל

יה זלו6מ 3טתמ תמ0תמלתמ תמט תמ  תמט0

דד 

OPT020

LCפSCמטה2יי0מMMמOM ד"ל מ

יה זלו6מ תמ0תמלתמ תמט מדד 

OPT021

LCפSCמטה2יי0מMMמOM ד"ל מ

יה זלו6מ תמ0תמלתמ תמט מדד 

OPT022

LCפSCמטה2יי0מSMד"ל מ

יה זלו6מ תמ0תמלתמ תמט מדד 

OPT024

LCפSCמ0לד2יי0מSMד"ל מ

יה זלו6מ תמ0תמלתמ מדד 

OPT023

SCפSCמטה2יי0מMMמOMד"ל מל

יה זלו6מ תמ0תמלתמ תמט תמ  תמט0מדד 

OPT030

SCפSCמטה2יי0מMMמOM ד"ל מ

יה זלו6מ תמ0תמלתמ מדד 

OPT032
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SCפSCמטה2יי0מSMד"ל מ

יה זלו6מ תמ0תמלתמ מדד 

OPT034

SCפSCמ0לד2יי0מSMד"ל מ

יה זלו6מ תמ0תמלתמ מדד 

OPT033

SEפSCמטה2יי0מMMמOMד"ל מל

יה זלו6מ 3טתמ תמ0תמלתמ תמט מדד 

OPT040

SEפSCמטה2יי0מMMמOM ד"ל מ

יה זלו6מ תמ0תמלתמ מדד 

OPT042

SEפSCמטה2יי0מSMד"ל מ

יה זלו6מ תמ0תמלמדד 

OPT044

SEפSCמ0לד2יי0מSMד"ל מ

יה זלו6מ תמ0תמלמדד 

OPT043

LC0דמ2ל"דללימיה2דלתמ0 מ9 ןלומ

OMמל M

OPT500-1

SC0דמ2ל"דללימיה2דלתמ0 מ9 ןלומ

OMמל M

OPT501-1

SE0דמ2ל"דללימיה2דלתמ0 מ9 ןלומ

OMמל M

OPT502-1

LC0דמ2ל"דללימיה2דלתמ0 מ9 ןלומ

OM מ M

OPT520-1

SC0דמ2ל"דללימיה2דלתמ0 מ9 ןלומ

OM מ M

OPT521-1

LCמSM0דמ2ל"דללימיה2דלתמ0 מ9 ןלומ

 M

OPT530-1

SC0דמ2ל"דללימיה2דלתמ0 מ9 ןלומ

SMמ M

OPT531-1

SEמSM0דמ2ל"דללימיה2דלתמ0 מ9 ןלומ

 M

OPT532-1

דדל מיה2דלפו1הל,מSMמSCמטה2יי0

Mטט 1ט 

OPTCONV10

דדל מיה2דלפו1הל,מMMמSCמטה2יי0

Mטט 1ט 

OPTCONV20
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דדל מיה2דלפו1הל,מSMמSCמטה2יי0

GIGA

OPTCONV30

דדל מיה2דלפו1הל,מMMמSCמטה2יי0

GIGA

OPTCONV40

SMכה"מדדל למיה2דלפו1הל,מ

0לד2יי0מMטט 1ט 

OPTCONV50

SCמSMכה"מדדל למיה2דלפו1הל,מ

GIGA0לד2יי0מ

OPTCONV60

כה"מדט יה,מ0לדהעמיד"ל מ ל,

ו1הל,מיהמיה2דל

LABEL10

כה"מדט יה,מ0לדהעמיד"ל מ ל,

ו1הל,מיהמיה2דלמ+מוט יו

LABEL20

 9הן,מ0יהדלמייל"הטמז ילו

x 30CMט0
9 ןלו6מל1ה תמז1היתמל היתמי עתמיטהות

9וה 

VLCTIE

יה"טעמ20ל ילמי עמMM  מפיהד 

1ל9הולתמט ד'

SWB KS-15

יה"טעמ20ל ילמי עמMMו מפיהד 

1ל9הולתמט ד'

SWB KS-19

EpoNמילזה,למEp TI 4ז ימיה2דלמ

יה זלו6מ 3טתמ תמ 3 תמ0תמלתמ תמ 73ת

ט תמ  תמט0תמ 0תמטלמדד 

CABLE-623

ז ימיה2דלמEOSLINHמיפ 3למ)דלול(ת

33 מדד 

CABLE-624-1.8

ד,יומיה2דלמEOSLINHמוי ומפמדלול

 3למכז 

AC-062

ד,יומיה2דלמEOSLINHמוי ומפ

וי ו

AC-063

ד,יומיה2דלמEOSLINHמכההל,למ פטו

דןיה,

OPT-90PLUG

דדל מיהטלהמטל"לדילמ)יה2דל+יהיי0(

ייויה"ל

CONV-AUDIO1

דדל מיהטלהמיויה"למיטל"לדיל

)יה2דל+יהיי0(

CONV-AUDIO2
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ICAדדל מיהטלהמטל"לדילמדיה2דלמיפ

יהיי0

OPTCOAX1

דדל מיהטלהמטל"לדילמדפICAמיהיי0

ייה2דל

OPTCOAX2

ד92ימיה2דלמ מיפ0מ המכדול,

HQSSOPTSPL1

דד,"מיה2דלמלטולמטהפזלההולמ 6ל

HQSSOPTSW1

ד92ימיה2דלמS15DIFמדה"  מדפ מיפל

ל9ליה,

OPTSPL1-3

דד,"מיה2דלמS15DIFמדה"  מדפל

יל9ליומי1,

OPTSW3-1

S5DIFמ מINמ0מOBEדד ל9ומיה2דלמ

+מליד

OPTMX4-2

ז ימ 3למ5Lמ0ד ליהמכז פכז מ2להד

יה זלו6מ 3טתמ30 תמ33 תמלמדד 

CABLE-404

ז ימ 3למ5Lמכפכמד0הזךמל9היתמ מדד 

יה זלו6מ33 תמלתמ תמ 73תמט תמ  מדד 

CABLE-404S

EpoNז ימיהטלהמ 3למ0ד ליהמכפכמ

יה זלו6מ תמ33 תמלתמ תמט תמ  תמט0

דד 

CABLE-404T

ז ימ 3ל5Lמ0ד'מכפכתמ ילמטי

י0די ד2הע

יה זלו6מ30 תמ0מדד 

CABLE-404SP

ז ימדי לךמ 3למ5Lמ0ד ליה

כז פוי ותמד,ילומ"ומיוי ז,מןלולה,
יה זלו6מ 3טתמ תמ33 תמלתמ תמט תמ  ת

ט0מדד 

CABLE-423

ז ימ 3למ5Lמכז פוי ומד0הזךמל9הי

יה זלו6מ33 תמלמדד 

CABLE-423S

EpoNז ימדי לךמ 3למ0ד ליהמכפומ

יה זלו6מ33 תמלתמ תמט תמ  תמט0מדד 

CABLE-423T

ז ימ 3למ5Lמ0ד ליהמפמ0xICAמדהכו 

יה זלו6מ33 תמלמדד 

CABLE-458HQ

ז ימ0xICAפ 3ל5Lמכפכמד0הזךמל9הי

יה זלו6מ30טתמ תמ33 תמלתמ תמ 73תמט ת

  מדד 

CABLE-458S
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ז ימיהטלהמ0xICAמפמMM 3למ,ה9 ,

EpoN
יה זלו6מ תמ33 תמלתמ תמ 73תמט תמ  ת

ט0מדד 

CABLE-458T

ז ימMONO ל3ן0xמפמSE 3למ,ה9 ,

EpoN

יה זלו6מ0תמלתמ תמט מדד 

CABLE-459T

0xICA0מפמxמ ל3ןMONOז ימ

EpoNה9 ,מ,

יה זלו6מ0תמלתמ מדד 

CABLE-463T

ז ימ 3למ0ד ליהמפמ ל3ןמ0ד ליה

EpoN

יה זלו6מ תמ0תמלתמ תמט מדד 

CABLE-462T

ז ימ5LAOSEAEIONמSONOמפ

xICAלמ יה ךמ33 מד

CABLE-530

ז ימלמ5Lמד ןה,מפמxICAל

יד9ידה,תמ 3 מדד 

CABLE-537

ז ימICAמכז מפמ0מוי ה,תמילזה,ל

30טד

CABLE-457HQ

ז ימICAמוי ומפמ0xICAמכז מילזה,ל

30טמדד 

CABLE-460/0.2

ז ימ 3למ5Lמ0ד'מו'פמ0xICAמכ'ת

ילזה,למ30טד

CABLE-470HQ

ז ימ 3למ5Lמ0ד'מכ'פמ0xICAמו'ת

ילזה,למ30טד

CABLE-406HQ

ז ימ 3ל5Lמ0ד'מכז מפמ0מוי ה,תמ2להד

30טד

CABLE-415

ז ימ 3ל5Lמ0ד'מכז מפמ0מוי ה,ת

ילזה,למ30טד

CABLE-415HQ

ז ימ 3ל5Lמ0ד'מכז מפמ0מוי ה,תמ יל

טימ30טד

CABLE-415SP

ז ימ 3ל5Lמכז מפמיהכולה,מו'מ+

דלי ה2העמו'

CABLE-416

ז ימ 3ל5Lמוי ופמיהכולה,מכ'מ+

דלי ה2העמכ'

CABLE-416H

ז ימד92ימEIISמMM 3למכז מיפ0

EIISוי ה,מ

CABLE-417
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ז ימד,יומי9 מ 3למוי ומפמ 03מכז ת

למד"ןלו

CABLE-407

ז ימד,יומי9 מ 3למכז מפמ 03מוי ות

למד"ןלו

CABLE-408

ז ימEIISמMM 3למכז פכז מ) 

ד"ןלו(

יה זלו6מ0תמלמדד 

CABLE-421

ז ימEIISמMM 3למכז פוי ומ) 

ד"ןלו(

יה זלו6מ תמ0תמלתמ מדד 

CABLE-422

ז ימICAמיהיי0מדי9הןל

יה זלו6מ תמ33 תמלתמ תמט תמ  תמט0ת

טלמדד 

CABLE-471

ז ימ0xICAפ0xICAמכפכמד0הזךמל9הי

יה זלו6מ תמ33 תמלתמ תמט תמ  מדד 

CABLE-452S

EpoN0מכפכמxICAז ימיהטלהמ

יה זלו6מ תמ33 תמלתמ תמט תמ  מדד 

CABLE-452T

ז ימxICAלמכז מפמכז תמ33 מדד 

2להד

יה זלו6מ33 תמלמדד 

CABLE-521

ז ימxICAלפxICAלמכפכמד0הזךמל9הי

יה זלו6מ33 תמלתמ תמט תמ  תמט0מדד 

CABLE-521S

ז ימ5IDDOמCOM5ONDNEמילזה,ל

33 מדד 

CABLE-3811-1.8

ז ימ5IDDOמCOM5ONDNEמילזה,ל

כההל,ל

יה זלו6מט תמ  מדד 

CABLE-3811RA

ד,יומxICAלמ>פ<מSCAIEמ+

5IDDOפSמ2י0דלי

SCART 56

ז ימ דיהימן"הימ1טט מו1הל,מ0*3 ת

,הףמטט ד

 3AWG330טמ0מMM0

LSP1-18.2.100

ז ימ דיהימן"הימ1טט מו1הל,מ0*ן ת

,הףמטט ד

MM0 ל3 מ0מAWGן 

LSP1-16.2.100

ז ימ דיהימן"הימ1טט מו1הל,מ0*ן 

י דהעט  ד

LSP1-16.2.150

ז ימ דיהימן"הימ1טט מו1הל,מ0*  

י דהעט  ד

  AWG3ט03מ0מMM0

LSP1-14.2.150
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ז ימ דיהימן"הימ1טט מו1הל,מ0*0 

י דהעט  ד

 0AWGל3למ0מ MM0

LSP1-12.2.150

ז ימ דיהימן"הימ1טט מו1הל,מ *ן ת

,הףמטט ד

LSP1-16.4.100

ז ימ דיהימן"הימ1טט מו1הל,מ *ן 

י דהעט  ד

LSP1-16.4.150

ז ימ דיהימן"הימ701מו1הל,מ0*ן ת

,הףמטט ד

LSP2-16.2.100

ז ימ דיהימן"הימ701מו1הל,מ0*ן 

י דהעמט  ד

LSP2-16.2.150

ז ימ דיהימן"הימ701מו1הל,מ0*  ת

,הףמטט ד

LSP2-14.2.100

ז ימ דיהימן"הימ1טלמו1הל,מ0*ן ת

,הףמטט ד

LSP3-16.2.100

ז ימ דיהימן"הימ1טט מו1הל,מ0*ן 

ט  דמל1ה 

LSP4-16.2.150

ז ימ דיהימן"הימ1טט מו1הל,מ0*  

ט  דמל1ה 

LSP4-14.2.150

ז ימ דיהימ1טלמו1הל,מ0* 37טתמ,הף

טט ד

LSP-032

ז ימ דיהימ1טלמו1הל,מ0* 3 תמ,הף

טט ד

LSP-034

ז ימ דיהימ1טלמו1הל,מ0* 03תמ"ילי

טט ד

LSP-035

יה02,מדל,ה"מילזה,ל,מיפ מכה"ה,

 דיהילו

SPSW10/4

דד,"מ0מד"  לומיפ0מכה"ה,מ דיהילו

+מההילהו

SPSW20/2

ז ימAWGל0מןCAEמילל1מד0הזךת

טט ד'מו1הל,

CMP-NWF6R100S

ז ימAWGל0מןCAEמילל1מד0הזך

 טלד'מו1הל,

CMP-NWF6R305S
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ז ימAWGן0מןCAEמ"דללמד0הזךת

CCAטט ד'מ

FTP-6100

ז ימCAE7מיטהומילל1מSFE5מ"ילי

טט מדד 

FTP-7100

ז ימCAE7מיטהומילל1מSFE5מ"ילי

 טלמדד 

FTP-7300

ז ימCAE7מיטהומילל1מדיטה תמ"ילי

טט מדד 

FTP-7100TS

ז ימCAE7מיטהומילל1מדיטה תמ"ילי

טטלמדד 

FTP-7300TS

ז ימCAE7מיטהומילל1מדיטה תמ"ילי

טט מדד 

FTP-7500TS

ז ימ ל,מCAE Kמילל1מד0הזךמטט 

CCAדד מ

FTP-8100S

ז ימ ל,מCAE Kמילל1מד0הזך

טט ד'מו1הל,

FTP-8100SQ1

ז ימ ל,מCAE Kמילל1מד0הזךמ טל

CCAדד מ

FTP-8305S

ז ימ ל,מCAE Kמילל1מד0הזךמ טל

דד מו1הל,

FTP-8305SQ1

CCSד,1מד0הזךמל1ה מ+IG ז ימו

 ,הףמטט ד'

CX-001LC-POW

ז ימו IG+ד,1מד0הזךמל1ה 

ו1הל,תמטט ד'

CX-001POW

ז ימןIGמד0הזךתמ ,הףמטט מדד 

CX-RG6-100-KN

ז ימטהפ"לטלמד0הזךמייהטלהמפמ1 ליומלי

טט ד

AUDIO-001

ד,יומKDMIמוי ומפמוי ומדהכו 

י2יוי

VC-007GP

ד,יומ 3למ0ד ליהמוי ומפמוי ו

י2יוי

AC-047P
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ד,יומUNCמוי ופוי ומיל0לת

ילזה,למדו1הל,

BNC-007P

ד,יומKDMIמוי ופוי ומייל0דהע

KEYS-HDMI1

ד,יומKDMIמוי ופוי ומייל0דהע

)י הך(

KEYS-HDMI1D

ז ימ"דללמKDMIמוי ומיוי ומןי

יל0דהעתמ 3טד

KEYS-HDMI3

ד,יומטBSU03מוי ופוי ומייל0דהע

KEYS-USB2-1

ד,יומט3לBSUמוי ופוי ומייל0דהע

KEYS-USB3-1

ז ימ"דללמטBSU03מוי ומיוי ,

יל0דהעתמ 3טד

KEYS-USB2-2

ז ימ"דללמט3לBSUמוי ומיוי ,

יל0דהעתמ 3טד

KEYS-USB3-2

ד,יומ 3למ0ד ליהמוי ופוי ו

ייל0דהע

KEYS-PL1

ד,יומICAמוי ופוי ומייל0דהע

יללומ 9 ןלו6מ9וה תמיטהותמי ע

KEYS-RCA1

זל0הלמ לימיליןמיל0דהע

KEYS-BLANK

ד,יומ"ההל0מיליןמיל0דהעמ לי

יללומ 9 ןלו6מי ותמי ע

GWS-KEYS

5GAד,יומ"ההל0מיליןמ

GWS-VGA1

זל0הלמ לימיליןמ"ההל0מ)טדלמ"ההל0(

GWS-BLANK

ד,יומי" וטמיליןמיל0דהעמ לי

GRN-KEYS1

ד,יומ לדל9'לוהמ)יהוו(מיליןמיל0דהע

 לי

BTC-KEYS1
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דדןעמBSUמז2הימ0מיד2 מיליןמ"ההל0

GWS-CHAR20

ד,יומ ל3ןמדהוהמוי ומפמ 3למדהוהמכז 

AC-004

ד,יומ ל3ןמ0ד ליהמוי ומפמ 3ל

0ד ליהמכז 

AC-005

ד,יומ ל3ןמ0ד'מוי ומפמ 3למ0ד'מכז ת

ד,ז,ל

AC-005M

ד,יומ ל3ןמדהוהמכז מפמ 3למדהוהמוי ו

AC-006

ד,יומ ל3ןמ0ד ליהמכז מפמ 3ל

0ד ליהמוי ו

AC-007

ד,יומ ל3ןמ0ד'מכז מפמ 3למ0ד'מוי ות

ד,ז,ל

AC-007M

0xICAד,יומ 3למ0ד ליהמכז מפמ

וי ו

AC-010

0xICAד,יומ ל3ןמ0ד ליהמכז מפמ

וי ו

AC-011

ד,יומ 3למ0ד ליהמכז מפמ2ןדללומ 3ל

0ד ליה

AC-012

ד92ימיהכולה,מיפ מל9ליה,מ+מז יתמייי

ו"  ו

AC-012X6

ד,יומICAמכז מפמ0xICAמוי ו

AC-016

ד,יומ 03מ0ד ליהמכז מפמ 3למ0ד ליה

וי ו

AC-018

ד,יומ 3למוי ומפמ 03מכז תמל

ד ןה,תמד,ז,ל

AC-018M

ד,יומICAמוי ומפמ ל3ןמדהוהמכז 

AC-021

ד,יומICAמוי ומפמ ל3ןמדהוהמכז ת

ד,ז,ל

AC-021M
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ד,יומ 03מ0ד ליהמוי ומפמ 3ל

0ד ליהמכז 

AC-025

ד,יומ 3למכז מפמ 03מוי ותמל

ד ןה,תמד,ז,ל

AC-025M

ד,יומד,ז,למ 3למ0ד ליהמוי ומפ

 3למ0ד ליה

AC-047

ד,יומ 3ל5Lמ0ד ליהמכההל,למטו

דןיה,

AC-048

ד,יומICAמכההל,למפמל1ה 

AC-054

ד,יומICAמכההל,למפמיטהו

AC-055

ד,יומICAמכההל,למד,ז,למדהכו 

AC-058

ד,יומICAמוי ומפמ0xICAמוי ו

AC-056

ד,יומICAמוי ומפמICAמוי ו

AC-065

ד,יומICAמוי ומפמICAמוי ות

ד,ז,למדהכו 

AC-065MG

ד,יומיהכולה,מידדה0לומ 3ל5Lמ0ד'מפ

0מדהוה

AC-069

,יןמICAמד,ז,למדהכו מיוי1דו

CC-010B

2י"מICAמד,ז,למדהכו מןומד ן,

יטהדו

CC-010R

ליןמICAמד,ז,למדהכו מיז ימןו

ד ן,מל1ה ו

CC-108B

ליןמICAמד,ז,למדהכו מיז ימןו

ד ן,מיטהדו

CC-108R

ליןמICAמי2וימיוי1דו

CC-114
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,יןמ 3למ0ד ליהמד,ז,למדהכו 

יוי1דו

JC-037

,יןמ ל3ןמ0ד ליהמד,ז,למיוי1דו

JC-017

,יןמ ל3ןמדהוהמד,ז,למדהכו 

יוי1דו

JC-013

,יןמEIISמMM 3למיוי1דומ) 

ד"ןלו(

JC-033

,יןמUNCמיפו IGתמ1ל ה מ י1ל9ו

BNC-005

ליןמUNCמיל0לתמ1ל ה מןומיהו

BNC-006

ד,יומUNCמוי ומפמוי ו

BNC-007

ד,יומUNCמכז מפמ0xUNCמוי ו

)Eד,יומ(

BNC-008

IG 7 מ י1ל9ומיפUNCיןמ,

BNC-016

ד,יומUNCמוי ומפמICAמכז 

BNC-201

ד,יומICAמוי ומפמUNCמכז 

BNC-202

IG מי1ל9ומיז ימוFיןמ,

FC-RG59

IGמי1ל9ומיז ימןFיןמ,

FC-RG6

ד,יומFמוי ומפמוי ותמןומ1ל ה 

יל0ל

FC-018

ד,יומE5מכז מפמFמוי ו

FC-015

Fמכז מפמFט0תמ ד1  מDUדו1,מ

וי ו

ATTN-F20

ןדהטמ7 1ול INFO@DAGANM3CO3ILממ1מWWW3DAGANM3CO3ILדי'מ 03 טןופלטמ1מ2י0מ0ן0 טןופלטמ1מ

http://www.daganm.co.il/main.asp?catalognum=JC-037
http://www.daganm.co.il/main.asp?catalognum=JC-017
http://www.daganm.co.il/main.asp?catalognum=JC-013
http://www.daganm.co.il/main.asp?catalognum=JC-033
http://www.daganm.co.il/main.asp?catalognum=BNC-005
http://www.daganm.co.il/main.asp?catalognum=BNC-006
http://www.daganm.co.il/main.asp?catalognum=BNC-007
http://www.daganm.co.il/main.asp?catalognum=BNC-008
http://www.daganm.co.il/main.asp?catalognum=BNC-016
http://www.daganm.co.il/main.asp?catalognum=BNC-201
http://www.daganm.co.il/main.asp?catalognum=BNC-202
http://www.daganm.co.il/main.asp?catalognum=FC-RG59
http://www.daganm.co.il/main.asp?catalognum=FC-RG6
http://www.daganm.co.il/main.asp?catalognum=FC-018
http://www.daganm.co.il/main.asp?catalognum=FC-015
http://www.daganm.co.il/main.asp?catalognum=ATTN-F20


י,הזעמןוללולוט"עמדהידלדטלומ ןגדמפמידיה"מ3 ט0

,יןמEO5DפDמןומומ2לולותמיוי1דו

DSC-009

ליןמEO5DפDמןומומ2לולותמיוי1דו

DSC-109

דז0ומ2י0דלימיפמEO5DפDמןומו

5GA2לולומיהמ

DSC-209

DU15וGAדז0ומ2י0דלימל1ה מיפ

  "לומי הזלו

DSC-309

ד,יומומ2לעמוי ומפמוי ו

GCM-9F9F

ד,יומומ2לעמכז מכז 

GCM-9M9M

ד,יומ  I4מוי ומפמוDUמוי ות

י1לההדמן9דל

DSC-400

ד,יומ  I4מוי ומפמוDUמכז ת

י1לההדמן9דל

DSC-401

)KD  (5תמיוי1דוממממGAיןמ,

DSC-415

ד,יומ5GAמוי ומפמוי ו

GCHD-FF15P

ד,יומ5GAמכז מפמכז 

GCHD-MM15P

ד,יומ5GAמכז מפמוי ו

GCHD-MF15P

ד,יומ5GAמכז מפמוי ומכההל,למ פטו

דןיה,

GCHD-MF90

5GAה "מי הךמ  דדמ+מיהומיד,יומ 

י2וי

GCHD-LONGS1

ד,יומ5GAמכז מפמD5Iמוי ו

CMP-ADAP20

ד,יומ5GAמוי ומפמD5Iמכז 

CMP-ADAP21

ןדהטמ7 1ט  INFO@DAGANM3CO3ILממ1מWWW3DAGANM3CO3ILדי'מ 03 טןופלטמ1מ2י0מ0ן0 טןופלטמ1מ

http://www.daganm.co.il/main.asp?catalognum=DSC-009
http://www.daganm.co.il/main.asp?catalognum=DSC-109
http://www.daganm.co.il/main.asp?catalognum=DSC-209
http://www.daganm.co.il/main.asp?catalognum=DSC-309
http://www.daganm.co.il/main.asp?catalognum=GCM-9F9F
http://www.daganm.co.il/main.asp?catalognum=GCM-9M9M
http://www.daganm.co.il/main.asp?catalognum=DSC-400
http://www.daganm.co.il/main.asp?catalognum=DSC-401
http://www.daganm.co.il/main.asp?catalognum=DSC-415
http://www.daganm.co.il/main.asp?catalognum=GCHD-FF15P
http://www.daganm.co.il/main.asp?catalognum=GCHD-MM15P
http://www.daganm.co.il/main.asp?catalognum=GCHD-MF15P
http://www.daganm.co.il/main.asp?catalognum=GCHD-MF90
http://www.daganm.co.il/main.asp?catalognum=GCHD-LONGS1
http://www.daganm.co.il/main.asp?catalognum=CMP-ADAP20
http://www.daganm.co.il/main.asp?catalognum=CMP-ADAP21


י,הזעמןוללולוט"עמדהידלדטלומ ןגדמפמידיה"מ3 ט0

D5IפD5מוי ומפמ + 0מGAד,יומ

כז 

CMP-ADAP21-1

ד,יומKDMIמכז מפמD5Iמוי ות

דהכו 

VC-003G

ד,יומKDMIמוי ומפמD5Iמכז ת

דהכו 

VC-004G

ד,יומKDMIמוי ומפמוי ומדהכו 

VC-007G

ד,יומD5Iמוי ומפמוי ו

VC-008

ד,יומD5Iמכההל,למכז פוי ומ פטו

דןיה,

VC-008RA

5OIEמכז פוי ומD5Iד,יומ

SA5DI

VC-008MF

ד,יומכההל,למKDMIמ פטומדןיה,

ידדו

VC-010G

ד,יומכההל,למKDMIמ פטומדןיה,

ידדומ)י9 (

VC-010MG

ד,יומכההל,למKDMIמ פטומדןיה,

ידןיו

VC-011G

ד,יומKDMIמכההל,למןומ0ל ה 

יה2יל+יוזל

VC-015G

KDMIמוי ומפמדלולמKDMIד,יומ

כז תמדהכו 

VC-012G

KDMIמכז מפמדלולמKDMIד,יומ

וי ותמדהכו 

VC-012RG

KDMIמכז מפמMICIOמKDMIד,יומ

וי ו

VC-017G

KDMIמכז מפמדלי המKDMIד,יומ

וי ותמדהכו 

VC-017RG

ז ימBSUמיי20י,מד,1מד1ל ה 

KDMI

VC-021
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,יןמAWGלCAE710מ  I4מד0הזךמ+

ילו0 ד

ISDN-0027

"הדלמUOOEמייהוידה מ  I4מיז י

CAE7

9 ןלו6מי2ה תמ9וה תמל הי

ISDN-0007

)UE ל Aיןמ כימןמ2לולומ)  לדלמ,

TEL-BT431A

,יןמC 5 מיל2ה2 ,מיימד0הזך

TEL-0040R

,יןמCן5ןמ  I4מיימד0הזך

TEL-0060R

,יןמCAE Kמ  I4מיימד0הזך

)353C(

TEL-0080R

,יןמCAE Kמ  I4מד0הזך

ISDN-0020

,יןמCAE KמBE5מ  I4מןומ1ה לו

 לולמו9טטלו

ISDN-0022

,יןמןCAEמ  I4מד0הזךמןט

AWG 0תמד וומדטה "

ISDN-0025-CAT6

,יןמןCAEמ  I4מיימד0הזך

AWG 0תמד וומדטה "

ISDN-0025UN

,יןמןCAEמBE5מ  I4מןומ1ה לו

 לולמו9טטלו

ISDN-0023

,יןמ  I4מד0הזךמדהכו מ5ט מ+

CAEילו0 דמיפן

ISDN-0021

I4  מייהוידה מUOOEהדלמי2ה מ"

CAE K1יפן

ISDN-0001

I4  מייהוידה מUOOEהדלמי2ה מ"

CAEיפן

ISDN-0002

ד,יומCAE Kמ  I4מוי ופוי ו

TEL-0008 8/8

ד,יומןCAEמ  I4מוי ופוי ו

ד0הזךמייל0דהע

KEYS-RJ45S2
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ליןמ  I4מCAE Kמד0הזךמייל0דהע

)י הוו(

MX-RJ45SOCKS

ליןמ  I4מHןCAEמד0הזךמייל0דהע

)י הוו(

MX-RJ45SOCK6A

ליןמ  I4מHןCAEמדי9הןלמד0הזך

ייל0דהע

RJ45SOCK6A20

,יןמH1CAE7ןCAEמ  I4מד0הזך

EOOLLDS

ISDN-0028

I4  מוי ומיפ0מוי ה,מI4  ד92ימ

TEL-0033

יה02ימןדהיומדןימויל מן מדגד

WALL-BOX1

ד0" ,מד,ז,מי2וימן מדגדתמ,1,

ודל1

WALL-FRAME1

זל0הלמיטדלמייה02ימן מדגדמןו

יל0דהעמ לי

WALL-PANEL10

זל0הלמיטדלמייה02ימן מדגדמןומ0

יל0דהעמ לי

WALL-PANEL20

2וימללן ה,מB מיי העמ''ו 

PPN8214

2וימןלהה מB מיי העמ''ו 

PPN8215

2וימ,ילה ,מןCAEמ35מB מןו

יהוידה לומד0הזך

PPN101008

2וימ,ילה ,מCAE Kמ5 0מB מןו

יהוידה מד0הזך

PPN2228

2יד9'מ2וימן מ2ה דלומןCAEמד0הזך

PPN2237

2וימ,ילה ,מAןCAEמ5 0מB מייי

יהוידה לו

PPN2512

 Bמ5 0מCAEןA2וימ,ילה ,מ

+יהוידה לומד0הזך

PPN2513
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02מליןלומלל יילמןNמיי הע

,ילה ,מB +מו"וו

PPN9900

יהומזיה מןומ ה "מהללל ומי2וימי הע

NETW-SCREWS

ד,"מןומ3מ2ה דלומ MGoטט 1ט 

DפLINHמDDS3טט פA

ESWITCH-18

GIGAUIEד,"מןומ3מ2ה דלומ

DפLINHמDGS3טט פA

ESWITCH-28

ד,"מןומ3מ2ה דלומ MGoטט 1ט מןו

 x5OD

DפLINHמDDS35טט פ

OCTDES-1008P

ד,"מןומ3מ2ה דלומGIGAUIEמןו

 x5OD

DפLINHמDGS35טט פ

OCTDGS-1008P

ד,"מןומן מ2ה דלומ MGoטט 1ט מ+

 Bד,יומיפ

DפLINHמDDSן ט פC

OCTDES-1016C

ד,"מןומן מ2ה דלומGIGAUIEמ+

 Bד,יומיפ

DפLINHמDGSן ט פC

OCTDGS-1016C

ד,"מןומ 0מ2ה דלומ MGoטט 1ט מ+

 Bד,יומיפ

DפLINHמDDS0ט פ C

OCTDES-1024C

ד,"מןומ 0מ2ה דלומGIGAUIEמ+

 Bד,יומיפ

DפLINHמDGS0ט פ C

OCTDGS-1024C

ד0ד מ 0ל0למיז ילו

I4  1I4  1COAN

RCT468B

ד0ד מילזה,למיז ילו

I4  1I4  1BSU1COAN

RCT3468

0דמ 0ל0למןומ הטימז ילומהזילמן הטו

י ל,

RCT1201

ד0ד מ 0ל0למיז ילומ  I4  1I4מ+

5ODהטימ 

RCT468PT

LCDהטימז ילמ ל,מןומ,9ה",מ 

RCT8108

9י9יעמיכלוהלמיההלומ+מ הטימז ילו

RCT801
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LCD9י9יעמ+מ הטימז ילומןומ,9ה",מ

RCT308

9י9יעמה הטימז ילומןומLCDמהפ3

ל1לטה,מי9ו

RCT388

דכוומד,1מACמייימד"ןמטטט פט 

ההיד

RCT608

5D5IIדזלל מ טליומטל"לדילמדי9הןלמ

CMP-RCT33856

,יןמ 103 3 מDCמ+מז ימ0מ"לטלומי9 

DCA1

ד92ימ 103 3 מDCמדפ מיפ0מ ז י

י9 

DC-SPL4

ז ימד,יומDCמדפ 103 3 מוי ו

יפ37ט1 03מכז 

DC-ADAP1

ז ימד,יומDCמדפ 103 3 מוי ו

יפ37 1ט3 מכז 

DC-ADAP2

ז ימד,יומDCמדפ 103 3 מוי ו

יפ37 331 מכז 

DC-ADAP3

ז ימד,יומDCמדפ 103 3 מוי ו

י ל3 1 3למכז 

DC-ADAP4

ז ימד,יומDCמדפ 103 3 מוי ו

יפ 103 3 מכז 

DC-ADAP5

ז ימBSUמכז מפמ 103 3 מDCמכז 

יה זלו6מ 3 תמ33 מדד 

DC-ADAP7

ז ימBSUמכז מפמ ל3 1 3למDCמכז 

 יה ךמ33 ד

DC-ADAP8

יד מ9טמילזה,למייייד הוליותמ,ה9 ,

ילדילו

PG-TRE03NB

9 ,מי1ל9ומד,ז,ל

I4 יפ  01 1  1ט

CMP-MODCRIMPL1

9 ,מי1ל9ומד,ז,למילזה,ל

I4 יפ  01 1  1ט

CMP-MODCRIMPL2
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BE51SE51FE5ד"יףמז ילמ ל,מ

TL-TC03

והןץמי הוומילזה,ל

ISDN-0019

IG מיז ימיהיי0ליילמוUNCיה1ץמ

CRIMP-PLIER

IG 31 ד"יףמז ימיהיי0ליילמו

CC-STRIPPER

, 0ל0מיההל מט1ה0מטט מדגימיוליהל

י י

SPR-AIR1

, 0ל0מוליהלמד"ןלומל למט00מדגי

SPR-CONTACT1

, 0ל0מוליהלמד0זלומLCDמ+מדדיל,

טט0מדגי

SPR-CLEANER1

דל1,מיל ה מ מ" ומ דכ ימ)י2ה (

WPS 1GRAM

דל1,מיל ה מטלמ" ומ דכ ימ)י2ה (

WPS 25GRAM

0 דמ0ה2"מ טלימיד ליילמילזה,למ 3 

דד 

"ילימלימ 3 מדד מיהמ 73מדד 

CHEM-WIK

ז ימוןליומיד1ל מוללטמןומד1,2

יה זלו6מ 3 תמ33 מדד 

CMP-SAFE3

ז ימוןליומיד1ל מוללטמןומד1,2ה,

 33Mכולומ

זימוד1,2ה,מלימזימודוןהילומכולו3

CMP-SAFE3ID

ז ימוןליומיד1ל מוללטמיהטמ0הטל

יה זלו6מ 3 תמ33 מדד 

CMP-SAFE4

דיהה  מ05 מידי כתמלמ1הדלו

"טילו6מט תמטןתמט3תמ0ותמט0 מדגד

CMP-FAN

20ימזה1מ5ט00מיפ0Aמ5 תמ,ין

 03פ 103 3 

PAD-5V2A-5.5

20ימזה1מ5ט00מיפ0Aמ5 תמ,ין

 ל3 1 3ל

PAD-5V2A-3.5
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20ימזה1מ5ט00מיפAלמ5 תמ,ין

 3 103 

PAD-5V3A-5.5

20ימזה1מ5ט00מיפAל3 מ5ותמ,ין

 3 103 

PAD-9V1A-5.5

20ימזה1מ5ט00מיפA מ05 תמ,ין

 3 103 

PAD-12V1A-5.5

20ימזה1מ5ט00מיפ0Aמ05 תמ,ין

 3 103 

PAD-12V2A-5.5

20ימזה1מלהי1ולמ5ט00מיפA מ05 

+ז ימיהדיהו

PAD-12V5A-5.5

דדןעמBSUמייל מט00מההידמ מיד2 

MX-USB220V

דדןעמBSUמייל מט00מההידמ0מיד2 

MX-USB220V2A

03 A0מי ז מ0 מההידמxBSUדדןעמ

MX-USB12V2AH

יה02,מ1לדימה,ילה ,מילהי1ע

ללל ה,תמל1ה 

KEYS-BOX50B

יה02,מ1לדימה,ילה ,מילהי1ע

ללל ה,תמז0הף

KEYS-BOX50S

יה02,מ1ל ה לומד,ז,ל,

 3ל5GA+KDMI+5Lמ+ לי

KEYS-BOX3

0x5GAיה02,מד,ז,מ7מיל0דהולומ+מ

ייימד1  לו

KEYS-BOX10

כ הןמ,י ומידי עמטןמ0גדמןטמט0מיג"

BRC10

כ הןמ,י ומידי עמטט מ0גדמןטמט0

יג"

BRC20

הלטיהמ יהעמ02ל למיפטטלפטט0מדד 

BALUN10

ליל,מ02"ה מליה2ו1י וומןומ1ה 

,יללומ "טילומלהולו

BAGWT
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