
Flexibele Kabelgoot met Open Lussen, 20mm W x 14mm H - 0,5m L, Open Draadgoot / 
Muurlijst voor Netwerk- en Voedingskabels, Max 30 kabels, UL Listed

Productcode: CBMFWD2014

Deze 0,5m kabelgoot is een flexibele oplossing voor het aanleggen van kabels in uw werkplek op een 
georganiseerde en professionele manier.

Deze kabelgoot beschermt kabels tegen schade terwijl ze op een ordelijke manier kunnen worden 
aangelegd. De kabelgoot is 14mm hoog x 20mm breed. En beschiDe kabelbaan is 0,6 in. (14 mm) x 
0,8 in. (20 mm). De goot is uitgerust met individuele lussen zodat kabels gemakkelijk kunnen worden 
toegevoegd en verwijderd..

Met de geïntegreerde connectors kunnen eenvoudige langere kabeltrajecten worden gemaakt door 
diverse kabelgoten op elkaar aan te sluiten. Elke kabelgoot heeft bijpassende connectors aan elk 
uiteinde, waardoor u de lengte van de flexibele kabelslang precies op uw toepassing kunt afstemmen..

De kabelgoot is voorzien van 12,2 mm x 4,7 mm montagegaten, zodat u de kabelgoot ook eenvoudig 
met schroeven (niet meegeleverd) in hout of gipsplaat kunt bevestigen.

Deze kabelgoot voor netwerk-/voedingskabels is gemaakt van duurzaam nylon 66, is flexibel en heeft 
een UL/94V-2 classificatie.

Deze kabelgoot is TAA-conform en heeft 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

• Zorg bij de aanleg van kabels op uw werkplek voor een nette en professionele look.

Eigenschappen

• KABELS PROFESSIONEEL AANLEGGEN & ORGANISEREN: Deze kabelgoot beschermt kabels tegen 
schade/vuil en zorgt voor een nette aanleg in uw kantoor of serverruimte. Voorzien van individuele 
open lussen om kabels toe te voegen of te verwijderen

• UITBREIDBARE KABELGOOT: Creëer lange kabeltrajecten door meerdere eenheden van deze 
kabelgoot te verbinden met de connectoren aan elk uiteinde

• TECHNISCHE SPECIFICATIES: Lengte: 0,5m | Hoogte: 14mm | Totale breedte: 20mm | Flexibel 
design | Nylon 66 | UL 94V-2 Rated | RoHS

• STARTECH.COM VOORDEEL:  Al meer dan 30 jaar de eerste keuze van IT-professionals; deze  
kabelgoot met lussen geniet van een 2-jarige garantie van StarTech.com, en levenslange gratis 24/5 
technische ondersteuning

Prestaties

Garantiebeleid 2 Years

Algemene specificaties Speciale kenmerken: Aparte kabelmanagementlussen

Afmetingen montagegaten: 12,2 mm x 4,7 mm

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Grijs

Type behuizing Nylon 66

Lengte product 0.8 in [2.0 cm]

Breedte product 19.7 in [50.0 cm]

Hoogte product 0.6 in [1.4 cm]

Gewicht product 0.7 oz [20.0 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1



Package Length 0.8 in [2.0 cm]

Package Width 19.7 in [50.0 cm]

Package Height 0.6 in [1.4 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

1.5 oz [41.7 g]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - Kabelgoot

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


