
2,5 m kabelhanteringshylsa - spiral - 25 mm diameter

Produkt ID: CMSCOILED2

Här är en snabb, enkel lösning för att organisera dina kablar. Denna spiralformade kabelhylsa lindas 
runt dina kablar för att städa upp din arbetsyta samtidigt som du skyddar dina sladdar från nötning. 
Den expanderbara hylsan är bekvämt dimensionerad:

• 25 mm diameter x 2,5 m längd

Denna spiralformade kabelhylsa finns också i andra diametrar och längder för att passa dina behov:

• 25 mm diameter x 1,5 m längd - CMSCOILED

• 45 mm diameter x 1,5 m längd - CMSCOILED3

• 45 mm diameter x 2,5 m längd - CMSCOILED4

Den flexibla och utvidgningsbara kabelsladden håller flera kablar och mätare, från tunna 
telefonladdare till tjocka nätkablar. Skapa en snygg arbetsyta på bara några minuter för att hålla dina 
kablar snygga och fortfarande tillgängliga i den attraktiva spiralhylsan. Det är ett utmärkt sätt att ge 
ett snyggt utseende åt kablar och utrustningsledningar på kontor, i entréhallar, i styrelserum och 
kundytor.

Att förvara kablarna i en kabelhanteringshylsa håller dem dolda och skyddar dem mot slitage under 
din TV eller ditt skrivbord.

Öppna upp sidan av kabelrörens döljare när som helst för att komma åt, lägga till eller ta bort kablar. 
Du kan också skapa en uppdelning av kablar var som helst i hylsan för att dirigera om eller byta ut 
kablar.

Ledningshanteringshylsan levereras med ett tidsbesparande kabelbelastningsverktyg. Du skjuter helt 
enkelt verktyget längs spiralomslaget för att leda dina kablar genom kabellådans hylsa. Du kan också 
trimma hylsan till önskad längd.



Tillverkad av hållbar polyeten. Kabelhylsskyddet är lätt att återanvända.

CMSCOILED täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

  

Användning

• Organisera och skydda dina kablar och ledningar på kontor och delade arbetsstationer

• Ge synliga ledningar ett snyggt utseende i entréhallar, styrelserum och kundytor

Funktioner

• Håller dina kablar snygga och organiserade samtidigt som de skyddar mot nötning

• Snabb och enkel installation, kabelladdningsverktyg ingår

• Flexibelt och utbyggbart spiralomslag passar många kablar, från tunna telefonladdare till tjocka 
nätkablar

• Lägg enkelt till eller ta bort kablar när som helst

• Återanvändbar hylsa gjord av slitstark polyeten

Utseende

Garantipolicy 2 Years

Färg Svart

Kabinettyp Polyethylene

Produktlängd 8.2 ft [2.5 m]

Produktbredd 1.0 in [2.5 cm]

Produkthöjd 1.0 in [2.5 cm]

Produktvikt 7.1 oz [200.0 g]



Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 13.0 in [33.0 cm]

Package Width 9.9 in [25.2 cm]

Package Height 1.6 in [4.0 cm]

Fraktvikt (förpackning) 7.9 oz [225.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - Kabelhanteringshylsa

1 - Kabelinsättningsverktyg

1 - snabbstartsguide

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


