Cat5e patchkabel med hakfria RJ45-kontakter – 3 m, vit
Produkt ID: 45PAT3MWH

45PAT3MWH Cat5e patchkabel (3 m) uppfyller eller överträffar alla specifikationer för Cat 5e för att
säkerställa pålitliga Ethernet-nätverksanslutningar. Den har ett hållbart vitt PVC-hölje som gör att du
kan färgkoda dina nätverkskablar utifrån dina behov.
För att garantera långvarig prestanda har denna Cat5e patchkabel av hög kvalitet en hakfri design
som skyddar kontaktklämmorna för RJ45-kontakter från skador och minimerar risken att kabeln
fastnar vid installation. Kabeln har även en gjuten dragavlastning i PVC som förhindrar att
RJ45-kontakterna viks i skarpa vinklar och reducerar risken för kabelskador.
Cat5e-kopplingskabeln är tillverkad av material av högsta kvalitet för att ge pålitlig prestanda och
täcks av vår livstidsgaranti.
Få högsta värde av din kabelinvestering med våra Cat5e-kablar, var och en tillverkad av kopparledare
av högsta kvalitet.
Garantera högpresterande förmåga från dina krävande Ethernet-tillämpningar, som till exempel
power-over-Ethernet, med kablar med 0,25 mm² koppar.
Lita på att våra RJ45-kontakter ger optimal ledningsförmåga och samtidigt eliminerar signalförlöst
orsakad av oxidering eller korrosion.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning
• Framtagen för att användas med snabba Ethernet-nätverk

• Kopplar från hubb till distributionspanel
• Anslut en arbetsstation till ett vägguttag

Funktioner
• Skydd till RJ45-kontakter
• Tillverkad och testad med omsorg för att bakåtöverhörning (NEXT) ska ligga väl inom godkända
gränser
• Färgade huvor så att man kan färgkoda olika avdelningar
• Gjuten dragavlastning hindrar att kabeln böjs i skarpa vinklar vid RJ45-kontakten, vilket i sin tur
minskar påfrestningarna på kontaktens spets
• Tillverkad av komponenter med toppkvalitet
• Högkvalitativ 0,25 mm² koppartråd

Hårdvara
Garantipolicy

Lifetime

Antal ledare

4 pair UTP

Kabelmanteltyp

PVC - Polyvinyl Chloride

Brandteknisk klass

CM-klass

Kabeltyp

Hakfri

Kabelklassificering

CAT5e - 350 MHz

Connector A

RJ-45

Connector B

RJ-45

Färg

Vit

Tråddimension

24 AWG

Prestanda

Kontakt(er)

Utseende

Ledningstyp

Tvinnad koppar

Kabellängd

9.8 ft [3 m]

Produktlängd

9.8 ft [3.0 m]

Produktbredd

0.0 in [0.0 mm]

Produkthöjd

0.0 in [0.0 mm]

Produktvikt

3.8 oz [109.0 g]

Förpackningsantal

1

Package Length

8.7 in [22.0 cm]

Package Width

7.9 in [20.0 cm]

Package Height

0.8 in [20.0 mm]

Förpackning

Fraktvikt (förpackning) 4.2 oz [118.0 g]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet

Vit hakfri Cat5e UTP patchkabel på 3 m

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

