
15cm-kabelband med monteringshål - 3mm brett, 2 tum 40mm buntdiameter, 18kg 
draghållfasthet, Nylon 66 självlåsande band med skruvhål, UL-lista, 100-pack

Produkt ID: CBMZTS10N6

Dessa extra stora, återförbara kabelkopplingar gör att du enkelt kan bunta och säkra flera kablar, 
dirigera och ordna dem.  100 vitt kabelkopplingar ingår, vilket garanterar att du har gott om på plats.

Dessa elektriska plastkablar har ett inbyggt monteringshål 5mm som gör att du kan bunta kablar och 
sedan montera dem på en vägg. De är 15cm i längdsäkring av kabelbuntar upp till 40mm i diameter. 
De är snabba och enkla att installera eller ta bort, med justerbar spänning och en grundläggande 
enstyckskonstruktion - perfekt för att organisera nätverkskablar, strömkablar eller andra kablar på 
hemmet eller på kontoret.

De här kabelbanden är hårda och flexibla och är tillverkade av ett hållbart Nylon 66-material. De har 
testats noggrant för att stödja upp till 18kg av vikten och är UL94 V-2 brandklassade, UL-godkända 
och CE & Lloyd's Register Certified.

Om du vill använda ett program erbjuder StarTech.com ett brett urval av kabelkopplingar i olika 
längder och färger:

100 Förpackning - 125 mm Vita kabelband (CBMZTRB5)

100 Förpackning - 125 mm Svart kabelrör (CBMZTRB5BK)

100 Förpackning - 15 cm Vita kabelband (CBMZTRB6)

100 Förpackning - 15 cm Svart kabelband (CBMZTRB6BK)

100 Förpackning - 20 cm Vita kabelband (CBMZTRB8)

100 Förpackning - 20 cm Svart kabelband (CBMZTRB8BK)



100 Förpackning - 25 cm Vita kabelband (CBMZTRB10)

100 Förpackning - 25 cm Svart kabelrör (CBMZTRB10BK)

De här kabelbanden backas upp av 2 års StarTech.com-garanti och kostnadsfri teknisk support dygnet 
runt, alla dagar. StarTech.com har varit IT-proffs i över 30 år.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

   

Användning

Funktioner

• 100 FÖRPACKNINGSSKABEL TID MED MONTERINGSHÅLL: Håll kablarna organiserade med små 
medel 15cm vitt vita blixtlås för 40mm kabelbuntdiameter. självlåsande zip-tid, gör att du enkelt kan 
koppla ihop kablar. UL-filnummer: E97527

• BYGGT MONTERINGSHYL: Skruva ner och montera koaxkabel, RJ11-telefontråd, ljud, video, RJ45 
CAT5/CAT6-nätverk och USB-kablar till baspaneler, trätrim, torr vägg eller murverk med en enda 
skruv eller spik

• INDUSTRIELL STYRKA: Dessa kabelkopplingar är tillverkade av ett tåligt UL-förtecknat Nylon 
66-material och har testats för att stödja upp till 18kg av vikten. UL94 V-2-brand med en 
märkspänning på upp till 85 °C. DNV-GL och ABS-godkända. RoHS TAA

• ÖVRIGA STORLEKAR: Band med monterbart huvud kommer i 110 mm för 24 mm buntdiameter vid 
18 lbs (CBMZTS10N4). 6,75 tum (171,5 mm) för 1,57 tum (40 mm) buntdiameter på 40 lbs 
(CBMZTS10N6)

• STARTECH.COM-FÖRDEL: IT-proffs valmöjlighet i över 30 år. De här justerbara kabelbanden backas 
upp för 2 års service av StarTech.com, inklusive kostnadsfri teknisk support dygnet runt, alla dagar i 
Nordamerika, baserad på flerspråkig teknik

Utseende

Garantipolicy 2 Years

Färg Vit

Kabinettyp Nylon 66



Produktlängd 6.8 in [17.2 cm]

Produktbredd 0.1 in [3.7 mm]

Produkthöjd 0.1 in [1.3 mm]

Produktvikt 0.0 oz [1.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal 100

Package Length 5.5 in [14.0 cm]

Package Width 10.2 in [26.0 cm]

Package Height 0.4 in [1.0 cm]

Fraktvikt (förpackning) 3.7 oz [104.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 100 - Kabelband

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


