Cat5e patchkabel met snagless RJ45 connectors – 1 m, zwart
Productcode: 45PAT1MBK

Deze 1 m lange Cat5e-kabel voldoet aan of overtreft alle categorie 5e kabelspecificaties en zorgt zo
voor betrouwbare Ethernet netwerkverbindingen. Bovendien is de kabel voorzien van een duurzame
zwarte PVC-mantel, waardoor u uw netwerkkabels, indien nodig, van een kleurcode kunt voorzien.
Voor eenvoudigere kabeltrajecten beschermen de snagless connectors de RJ45 clips van de kabel
tijdens installatie, waardoor ze minder gevoelig zijn voor vasthaken of breken. Dit garandeert een
stevige verbinding en voorkomt dat de kabel losraakt van de poort.
De kabel is voorzien van gegoten contacten als trekontlasting, waarmee buiging van de RJ45
connectoreindpunten in een scherpe hoek wordt voorkomen. Hiermee wordt het risico van
kabelbeschadiging en daarmee mogelijke aantasting van de netwerkprestatie verminderd.
Haal het maximale uit uw kabelinvestering met onze Cat 5e kabels, die allemaal zijn gemaakt van
hoogwaardige koperen geleiders.
Zorg dat uw veeleisende Ethernet-toepassingen, zoals Power-over-Ethernet, uitstekend presteren met
behulp van kabels met een koperen draad van 0,25 mm².
Vertrouw op onze RJ45 connectors voor optimaal geleidingsvermogen en elimineer tegelijkertijd
signaalverlies door oxidatie of corrosie.
De 45PAT1MBK wordt gedekt door de levenslange garantie van StarTech.com, voor gegarandeerde
betrouwbaarheid.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen
• Ontworpen voor gebruik met Fast Ethernet-netwerken
• Verbind computers, hubs, switches, printservers en patchpanelen met elkaar
• Sluit een werkstation aan op een RJ45 wandcontact

Eigenschappen
• Voorkom kabelbeschadiging met gegoten RJ45 connectors die ook trekontlasting bieden
• Maak beveiligde verbindingen met snagless clips die de connectors tijdens de installatie beschermen
• Gegarandeerde betrouwbaarheid met levenslange garantie
• Zorgvuldig ontworpen en gefabriceerd om Near End Crosstalk (NEXT) binnen aanvaarbare grenzen
te houden

Hardware
Garantiebeleid

Lifetime

Aantal geleiders

4 pair UTP

Type kabelmantel

PVC - Polyvinyl Chloride

Brandbestendigheid

CM goedgekeurd

Type kabel

Snagless

Kabelspecificatie

CAT5e - 350 MHz

Connector A

RJ-45

Connector B

RJ-45

Kleur

Zwart

Draaddikte

24 AWG

Type geleider

Gevlochten koper

Prestaties

Connector(en)

Fysieke
eigenschappen

Kabellengte

39.4 in [100 cm]

Lengte product

39.4 in [100.0 cm]

Breedte product

0.5 in [13.0 mm]

Hoogte product

0.6 in [16.0 mm]

Gewicht product

1.4 oz [41.0 g]

Verpakkingsaantal

1

Package Length

8.7 in [22.0 cm]

Package Width

7.9 in [20.0 cm]

Package Height

0.5 in [12.0 mm]

Verzendgewicht
(verpakt)

1.7 oz [49.0 g]

Meegeleverd

1 m Cat5e patchkabel - zwart

Verpakkingsinform
atie

Wat wordt er
meegeleverd

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

