
100 självhäftande kabelhanteringsclips Svart - 
Nätverk/Ethernet/kontorsbord/datorsladdorganiserare - Självfästande 
kabel-/ledningshållare - Självhäftande nylonklämma brandklassad enligt UL/94V-2

Produkt ID: CBMCC2

Med dessa självhäftande svarta kabelklämmor i ett stycke kan du enkelt säkra och organisera kablar 
på flera platser. 100 svarta kabelclips ingår, vilket garanterar att du har gott om kabelclips till hands.

Kabelklämmorna stöder en diameter på 12 mm med kabelbunt och kan monteras på vilken vägg som 
helst med den medföljande 3M självhäftande baksida. Det finns också ett monteringshål på 5,3 mm 
för extra styrka. Kabelklämman i ett stycke kan öppnas och återanvändas med olika kablar.

Dessa kabelhållare är tillverkade av slitstarkt svart Nylon 66-material och har en stark 3M 
självhäftande baksida. De är UL94 V-2-brandklassade upp till 85&degC.

StarTech.com erbjuder ett urval av dessa kabelklämmor i olika storlekar för att passa alla 
tillämpningar:

Små kabelklämmor (CBMCC1)

Medelstora kabelklämmor (CBMCC2)

Stora kabelklämmor (CBMCC3)

Dessa kabelklämmor är TAA-kompatibla och stöds av StarTech.coms livstidsgaranti och kostnadsfria 
tekniska support dygnet runt. StarTech.com har varit IT-proffsens förstahandsval i över 30 år.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



   

Användning

• säkra, organisera och dra kablar på din arbetsyta

Funktioner

• 100-PACK MED SJÄLVFÄSTANDE CLIPS FÖR KABELHANTERING Håll kablarna organiserade med 
kabelklämmor för buntdiameter på 12 mm; Installera med 3M självhäftande baksida och 
monteringshål på 5,3 mm för extra styrka

• INDUSTRIELL STYRKA: Dessa kabelhållare är tillverkade av slitstarkt svart Nylon 66-material; Har 
en stark 3M självhäftande baksida. De är UL94 V-2-brandklassade upp till 85 &degC; Livstidsgaranti

• MÅNGSIDIG: Multifunktionella kabelorganiserare för ström, koax, telefon, ljud, video, nätverk, 
Ethernet, dator, kontorsbord, datakablar och ledningar som fäster på metall-, trä-, gips- och glasytor

• PÅLITLIG OCH SÄKER: Självhäftande baksida klassad för temperatur på 70 &degC | 
Antändlighetsklass 94V-2 | UL-godkänd

• MULTILÄNGD: Finns även i liten storlek (CBMCC1) för en buntdiameter på 5,5 mm med 
monteringshål på 5,3 mm och stor storlek (CBMCC3) för en buntdiameter på 17 mm med 
monteringshål på 4,8 mm

Prestanda

Garantipolicy 2 Years

Allmänna 
specifikationer

Monteringshålets storlek: 5,3 mm

Utseende

Färg Svart

Kabinettyp Nylon 66

Produktlängd 0.7 in [1.7 cm]

Produktbredd 1.4 in [3.5 cm]

Produkthöjd 0.7 in [1.9 cm]

Produktvikt 0.1 oz [3.3 g]



Förpackning

Förpackningsantal 100

Package Length 8.5 in [21.5 cm]

Package Width 10.6 in [27.0 cm]

Package Height 0.4 in [1.0 cm]

Fraktvikt (förpackning) 12.4 oz [350.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 100 - kabelclips

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


