
100 Pack Cable Management Clips - Self Adhesive 6 Slot Cable Comb - Resusable 
Desktop USB/Computer/Ethernet/AV Cord Organizer - Sticky Cable Holders - Nylon 
Cable Clamp UL Rated

Produkt ID: CDM6SCC

Med dessa självhäftande kabelklämmor med flera segment kan du enkelt kan säkra och dra upp till 
sex kablar till en plats på vilken arbetsstation som helst. Kablarna hålls på plats av deras 
anslutningsändar och kan sedan dras genom klämman så att du enkelt kan ansluta dem till dina 
enheter. Om du sedan kopplar bort enheten kan du vara säker på att kablarna kommer att sitta på 
plats nästa gång du ansluter din enhet. 100 svarta kabelclips ingår, vilket garanterar att du har gott 
om kabelclips till hands för omfattande användning.

Kabelklämman med en självhäftande baksida kan installeras genom att helt enkelt avlägsna skyddet 
och fästa det på önskad plats på vilken yta som helst, inklusive plast, metall, trä eller glas.

När klämmorna har installerats kan de rymma upp till sex kablar, var och en i enskilda kabelspår, 
vilket ger en idealisk lösning för att organisera kablar på din arbetsstation och minska kabeloreda, och 
samtidigt förhindra att kablar faller från skrivbordet. Klämman är utrustad med en klämma som kan 
öppnas, vilket gör det enkelt att byta eller ordna om kablarna eller ledningarna som den håller i.

Kabelklämman på 6 segment är tillverkad i ett slitstarkt nylon 66-material och har en stark 3M 
självhäftande baksida med en mångsidig design i ett stycke. Kabelhållarna är också UL94 
V-2-brandklassade och UL-godkända för att säkerställa att de är säkra för industriellt bruk.

Dessa kabelklämmor 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 SJÄLVFÄSTANDE CLIPS FÖR KABELHANTERING Organisera upp till 6 kablar med 
enskilda buntdiametrar från 9,2 mm till 14,9 mm. Kabelkam installeras med 3M självhäftande baksida

• INDUSTRIELL STYRKA: USB-/dator-/Ethernet-kabelhållare är tillverkade av slitstarkt svart Nylon 
66-material. De har en stark 3M självhäftande baksida. De är UL94 V-2-brandklassade.

• MÅNGSIDIGT STYCKE I EN DEL: Klämma öppnas vilket gör det enkelt att byta kablar. Perfekt för 
laddningskablar, strömkablar, USB-kablar, dockningskablar, ljud-, video-, nätverks- och datakablar

• PÅLITLIG OCH SÄKER: Självhäftande baksida temperaturklassad till 70 &degC | 94V | 2 
antändlighetsklass | UL-godkänd | Stöd under livslängden av StarTech.com

• FÖRDELARNA MED STARTECH.COM: IT-proffsens förhandsval i över 30 år. Detta 
ledningshanteringsclip stöds under livslängden av StarTech.com, inklusive gratis teknisk support från i 
Nordamerika på flera språk, dygnet runt.

Prestanda

Garantipolicy 2 Years

Allmänna 
specifikationer

Outer Cable Slot Size: 2x 0.36 in. (9.2 mm)

Inner Cable Slot Size: 4x  0.59 in. (14.9 mm)

Utseende

Färg Svart

Kabinettyp Nylon 66

Produktlängd 3.8 in [9.7 cm]

Produktbredd 0.9 in [2.2 cm]

Produkthöjd 0.6 in [1.4 cm]



Produktvikt 0.3 oz [8.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal 100

Package Length 15.0 in [38.0 cm]

Package Width 10.4 in [26.5 cm]

Package Height 3.5 in [9.0 cm]

Fraktvikt (förpackning) 1.8 lb [0.8 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 100 - kabelclips

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


