
20 Pack Cable Raceway T Connector for CBMWWD3211 - Cable Management 
Accessories - 3 Way Raceway Fitting Connectors -  T Type Connector - Wiring Duct Tee 
Connector - UL Rated

Productcode: CBMWWD3211T

Deze set van 20 kabelgoot T-connectors is geschikt voor het StarTech.com CBMWWD3211 
kabelgootsysteem.

Gebruik deze kabelgoot T-connectors met de StarTech.com CBMWWD3211 kabelgoot om drie 
kabelgoten in uw kantoor of serverruimte in T-vorm met elkaar te verbinden.

Deze kabelgootkoppelingen zijn gemaakt van sterk, zelfdovend én buigbestendig ABS en door UL 
goedgekeurd met een 94HB ontvlambaarheid (horizontale brand).

Combineer deze koppeling met andere StarTech.com CBMWWD3211 kabelgootsysteem accessoires 
voor een mooie afgewerkte look van uw kabelmanagementoplossing.

De koppeling (CBMWWD3211C) (set van 20 stuks) verbindt twee kabelgoten met elkaar en breidt de 
lengte van uw kabelgoot uit.

Het eindstuk (CBMWWD3211E) (set van 20 stuks) is een mooie afsluiting van het uiteinde van uw 
kabelgoot.

Met de binnenhoek (CBMWWD3211I) kunnen twee kabelgoten in een hoek van 90&deg met elkaar 
worden verbonden.

Met de L-connector (CBMWWD3211L) kunnen twee kabelgoten tegen de wand in een hoek van 
90&deg met elkaar worden verbonden.

Met de buitenhoek (CBMWWD3211O) (set van 20 stuks) kunnen twee kabelgoten in een hoek van 
90&deg met elkaar worden verbonden.



Deze kabelgoot buitenbochten 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

• Protects cables from damage while neatly routing them in your office or server room

Eigenschappen

• GEEF UW KABELGOOT EEN MOOIE AFGEWERKTE LOOK: Gebruik kabelgoot T-connectors (set van 20 
stuks) om drie StarTech.com CBMWWD3211 kabelgoten met elkaar te verbinden voor een 
rechtshoekige T-verbinding in uw werkomgeving

• INDUSTRIËLE STERKTE: Deze T-connectors zijn gemaakt van sterk, buigbestendig ABS en UL 
goedgekeurd met een UL 94HB ontvlambaarheid (horizontale brand), zelfdovend

• ANDERE KABELGOOT ACCESSOIRES: Koppeling (CBMWWD3211C), eindstuk (CBMWWD3211E), 
binnenhoek (CBMWWD3211I), L-connector (CBMWWD3211L), buitenhoek (CBMWWD3211O); apart 
verkrijgbaar

• TECHNISCHE SPECIFICATIES: 90&deg hoek | Breedte koppeling: 32 mm | Hoogte koppeling: 11 
mm | Wit | Door UL goedgekeurd | UL 94HB geclassificeerd | RoHS

• STARTECH.COM VOORDEEL: Al meer dan 30 jaar de eerste keuze van IT-professionals; deze 
kabelgoot T-connectors hebben levenslange garantie van StarTech.com, inclusief gratis 24/5 
meertalige technische ondersteuning

Fysieke 
eigenschappen

Garantiebeleid 2 Years

Kleur Wit

Type behuizing ABS

Lengte product 2.6 in [6.6 cm]



Breedte product 3.8 in [9.7 cm]

Hoogte product 0.5 in [1.3 cm]

Gewicht product 0.3 oz [8.0 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 10.6 in [27.0 cm]

Package Width 11.8 in [30.0 cm]

Package Height 1.8 in [4.5 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

6.0 oz [170.0 g]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 20 - T-connectors

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


