
HPE 813874-B21-kompatibel SFP+-sändtagarmodul - 10GBASE-T

Produkt ID: 813874B21ST

Den här HPE 813874-B21-kompatibla SFP-sändtagarmodulen kan installeras i HPE®-switchar och 
-routrar. SFP+-sändtagarmodulen i koppar erbjuder ett kostnadseffektivt kabelalternativ till 
fiberoptiska installationer, och gör det mindre kostsamt att lägga till, byta ut eller uppgradera 
portarna på din nätverksutrustning.

Denna 10Gb SFP+-modul i koppar är en 100 % HPE 813874-B21-kompatibel motsvarighet till 
SFP-sändtagaren 813874-B21. StarTech.com:s sändtagare är konstruerad för att överensstämma med 
OEM-specifikationerna och uppfylla industrins MSA-standarder, vilket gör att de fungerar sömlöst med 
HPE-produkter.

Med dataöverföringshastigheter på upp till 10 Gbit/s kan denna SFP+-modul installeras i 
nätverksutrustningar med en HPE-kompatibel SFP+-port och RJ45-koppargränssnitt. Den ger 
tillförlitlig 10 Gigabit-anslutning över kopparkabel för 10GBASE-T-kompatibla nätverk med ett 
maximalt avstånd på upp till 30 m.

Denna SFP-modul är helt utbytbar under körning, vilket gör att den kan installeras utan att avbryta 
nätverkstrafiken eller behöva starta om utrustningen. Den erbjuder en lösning som är kompatibel med 
ett stort urval olika nätverksutrustningar.

StarTech.com erbjuder ett stort urval nätverksprodukter, inklusive koppar- och fibernätverkskort, 
fibermediakonverterare, Ethernet-switchar och trådlösa produkter. StarTech.com-SFP-moduler täcks 
av en livstidsgaranti och livstids teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



     

Användning

• Ersätt defekta eller skadade SFP+-moduler i HP-switchar och -routrar 

• Utvidga nätverket till avlägsna platser 

Funktioner

• 100 % kompatibilitet med HP® 813874-B21 garanterad

• StarTech.coms SFP-moduler täcks av en livstidsgaranti

• Uppfyller eller överträffar OEM-specifikationer och MSA-industristandarder (Multi-Source Agreement)

• Kan hotswappas med fiberoptiska moduler

• Använder ett kostnadseffektivt kabelalternativ till fiberoptiska installationer

Hårdvara

Garantipolicy Lifetime

Compatible Brand HPE

Prestanda

Maximal 
dataöverföringshastigh
et

10 Gbps

Maximalt 
överföringsavstånd

30 m (98.4 ft)

Fibertyp Koppar

DDM Nej

Kompatibla nätverk 10 Gbps

Medeltid mellan fel 
(MTBF)

4 598 430 timmar

Strömförbrukning 2.3 W (max.)



Kontakt(er)

Lokala enhetskontakter 1 - RJ-45

Miljö

Drifttemperatur 0°C ~ +70°C

Förvaringstemperatur -40°C ~ 90°C

Luftfuktighet 95 %

Utseende

Produktlängd 2.7 in [69.8 mm]

Produktbredd 0.5 in [13.4 mm]

Produkthöjd 0.5 in [13.8 mm]

Produktvikt 2.0 oz [58.0 g]

Förpackning

Package Length 4.7 in [12.0 cm]

Package Width 3.0 in [75.0 mm]

Package Height 1.3 in [33.0 mm]

Fraktvikt (förpackning) 1.1 oz [31.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - SFP+-sändtagare

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


