
100 Pack Medium Kabelklemmen met Spijkers, Kabelclip met Dubbele Nagel, 
Herbruikbare Nagelklemmen, Baksteen/Gipsplaat Kabelklem, Spijkerclips voor 
Ethernet/AV Kabels, Wit, TAA

Productcode: CBMDNMCC1

Met deze met twee spijkers te bevestigen kabelklemmen kunt u uw kabels strak tegen de wand 
aanleggen. De set bevat 100 witte kabelklemmen, zodat u steeds voldoende klemmen bij de hand 
heeft.

Met deze kabelklemmen met twee stalen spijkers kunt u kabels aan een wand of plafond bevestigen. 
De binnenafmetingen zijn 12,5 mm x 8 mm. Deze klemmen kunnen snel en eenvoudig worden 
geïnstalleerd met behulp van de twee meegeleverde 1,86 mm x 31 mm stalen spijkers. Ze kunnen 
ook makkelijk terug worden verwijderd en opnieuw worden gebruikt. Perfect voor het organiseren en 
aanleggen van netwerkkabels, voedingskabels, elektrische kabels of andere kabels bij u thuis of op 
kantoor.

Gemaakt van duurzaam PE en met 2 gegalvaniseerde ijzeren spijkers bieden deze kabelklemmen een 
hoog draagvermogen, zijn corrosiebestendig en geschikt voor hout, gipsplaat en metselwerk.

Voor verschillende toepassingen biedt StarTech.com diverse met één of twee spijkers te bevestigen 
kabelklemmen:

Middelgrote kabelklemmen met één stalen spijker - set van 100 stuks (CBMNMCC2)

Grote kabelklemmen met één stalen spijker - set van 100 stuks (CBMNMCC3)

Extra grote kabelklemmen met één stalen spijker - set van 100 stuks (CBMNMCC4)

Middelgrote kabelklemmen met twee stalen spijkers - set van 100 stuks (CBMDNMCC1)

Grote kabelklemmen met twee stalen spijkers - set van 100 stuks (CBMDNMCC2)



Deze kabelklemmen zijn TAA-conform en hebben levenslange garantie en gratis 24/5 technische 
ondersteuning van StarTech.com, al meer dan 30 jaar de eerste keuze van IT-professionals.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

   

Toepassingen

• Bevestig kabels aan een wand of plafond in uw kantoor of serverruimte

Eigenschappen

• SET VAN 100 KABELKLEMMEN MET SPIJKERS: Met spijkers te bevestigen kabelklemmen, 
binnenafmetingen 12,5 mm x 8 mm, houden kabels netjes op hun plaats; installeren en opnieuw te 
gebruiken met twee 1,78 mm x 31 mm stalen spijkers

• HOGE KWALITEIT: Klemmen gemaakt van duurzaam PE met stalen spijkers voor eenvoudige 
installatie, herbruikbaar en lange levensduur; 2 stalen spijkers garanderen een hoog draagvermogen 
en corrosiebestendigheid; TAA-conform

• VERMINDER KABELWARBOEL: Bevestig coax-kabels, RJ11 telefoonkabels, audio-, video-, RJ45 
CAT5/CAT6 netwerk- en USB-kabels aan plinten en houten sierlijsten om kabelwarboel te 
verminderen; geschikt voor hout, gipsplaat en bakstenen muren

• MEERDERE AFMETINGEN: Grotere maat ook verkrijgbaar (CBMDNMCC2), met binnenafmetingen 
18,7 mm x 8,0 mm en 1,78 mm x 31 mm stalen spijkers | wit plastic (PE) materiaal

• HET VOORDEEL VAN STARTECH.COM: StarTech.com biedt gratis levenslange garantie en 24/5 
meertalige technische ondersteuning voor deze bevestigingsklemmen

Prestaties

Garantiebeleid 2 Years

Algemene specificaties Spijkermaat: 1,86 mm x 31 mm

Interne afmetingen: 12,5 mm x 8 mm

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Wit



Type behuizing PE

Lengte product 0.4 in [0.9 cm]

Breedte product 0.9 in [2.2 cm]

Hoogte product 1.2 in [3.1 cm]

Gewicht product 0.1 oz [2.0 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 100

Package Length 5.9 in [15.0 cm]

Package Width 7.5 in [19.0 cm]

Package Height 0.4 in [1.0 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

7.7 oz [216.9 g]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 100 - kabelklemmen

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


