
100 Pack Extra Large Cable Clips with Nail - Reusable - Nail-in Clamps - Wire Holding 
Clips - Ethernet Cord/AV/Coax Cable Fasteners - Brick/Drywall Mounting Cable Tacks - 
White - TAA

Produkt ID: CBMNMCC4

Dessa kabelclips med en spik säkrar kablar mot väggen så att du kan dra och organisera dem. 100 
vita kabelclips ingår, vilket garanterar att du har gott om kabelclips till hands.

Säkra dina kablar med en medföljande stålspik

Med dessa elkabelclips med stålspik kan du bunta ihop kablar medan du monterar dem på en vägg. 
De håller kablar från 10 mm till 14 mm i diameter. De är snabba och enkla att installera, ta bort och 
återanvända, med en 2 mm x 30 mm stålspik som säkrar fast bunten och monterar den på väggen - 
perfekt för att organisera och leda nätverkskablar, strömkablar eller andra kablar hemma eller på 
kontoret.

Industriell styrka

Dessa kabelklämmor är tillverkade av slitstarkt PE-material och har en galvaniserad stålspik och 
garanterar en stark bärkapacitet och är korrosionsbeständiga och lämpliga för att fästa kabelbuntar på 
trä, gips och murverk.

Finns i olika storlekar

StarTech.com erbjuder en mängd enkla och dubbla spikkabelklämmor för att anpassa olika 
tillämpningar:

Medelstora kabelclips med en spik i stål - 100-pack (CBMNMCC2)

Stor kabelclips med en spik i stål - 100-pack (CBMNMCC3)

Extra stor kabelclips med en spik i stål - 100-pack (CBMNMCC4)



Medelstora kabelclips med två spikar i stål - 100-pack (CBMDNMCC1)

Stor kabelclips med två spikar i stål - 100-pack (CBMDNMCC2)

Dessa kabelclips 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

• Dra kablarna med montering på vägg eller tak i ditt kontor eller serverrum

Funktioner

• 100-PACK MED KABELCLIPS MED SPIK: Klämmor håller kablar från 10-14 mm i diameter, håller 
kablarna organiserade. Installera och återanvänd med en stålspik 2 mm x 30 mm

• HÖG KVALITET: Sladdmonterade fästelement tillverkade med hållbart PE-material med en stålspik 
för att säkerställa återanvändning/lång livslängd. Stålspiken garanterar enkel installation, bärkapacitet 
och korrosionsbeständighet. TAA

• SLIPP SLADDHÄRVOR: Säkra koaxialkablar, RJ11-telefon-, ljud-, video-, RJ45 CAT5/CAT6 
Ethernet-nätverks- och USB-kablar till golvlister och trädetaljer för att minska röran. Lämplig för trä, 
tegel/gips och murverk

• TILLGÄNGLIGA I ANDRA STORLEKAR: Medelstor (CBMDNMCC2) håller kablar från 5-7 mm med 1,6 x 
25 mm spik. Stor (CBMDNMCC3) håller kablar från 7-10 mm med 1,6 x 25 mm spik

• FÖRDELARNA MED STARTECH.COM: Dessa vita återanvändbara ledningsclips stöds under hela 
livslängden av StarTech.com, inklusive teknisk support dygnet runt.

Utseende

Garantipolicy 2 Years

Färg Vit

Kabinettyp PE



Produktlängd 0.5 in [1.2 cm]

Produktbredd 0.6 in [1.5 cm]

Produkthöjd 1.2 in [3.0 cm]

Produktvikt 0.1 oz [1.5 g]

Förpackning

Förpackningsantal 100

Package Length 5.9 in [15.0 cm]

Package Width 7.3 in [18.5 cm]

Package Height 1.2 in [3.0 cm]

Fraktvikt (förpackning) 5.1 oz [145.4 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 100 - kabelclips

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


