
Kabelmanagement - verstelbaar & flexibele kabelslang

Productcode: CMVBMOD

Deze kabelmanagement slang leidt kabels netjes van de vloer naar de onderkant van uw bureau of 
tafel, met vier aparte goten voor computer- of elektrische kabels. Het is een eenvoudige en handige 
manier om kabels op uw werkplek te beschermen en tegelijkertijd een aantrekkelijke werkplek zonder 
kabelwarboel te creëren.

De met gewicht belaste basis staat op de vloer en vormt zo een stabiele basis voor het geleiden van 
uw kabels. U hoeft alleen elke kabel door de sleuf in een van de vier goten in de kabelmanager te 
steken om kabels goed georganiseerd te houden en te voorkomen dat men over kabels op de vloer 
struikelt.

De flexibele kabelslang buigt en beweegt en biedt bescherming en trekontlasting voor uw kabels. De 
kabelmanager heeft een modulair ontwerp, met segmenten die in elkaar klikken waardoor u altijd de 
juiste lengte voor uw behoeften kunt kiezen.

Bij de kabelmanager wordt een montageplaat geleverd die aan de onderkant van uw bureau, tafel of 
werkblad wordt bevestigd. Daardoor blijft de kabelslang veilig op zijn plaats.

De CMVBMOD wordt gedekt door een 5-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning 
van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

  



Toepassingen

• Maak een meer functionele en aantrekkelijke werkplek door de kabels onder uw bureau te verbergen 
en te organiseren

• Stroomlijn uw kabel en voorkom dat men kan struikelen

• Bied bescherming en trekontlasting voor kabels, op de werkplek of in het thuiskantoor

• Houd kabels verborgen en georganiseerd in uw vergaderruimte

Eigenschappen

• Aantrekkelijke kabelmanagementslang past zich aan en buigt om kabels goed georganiseerd en 
buiten het zicht te houden

• Leidt kabels van de vloer naar het bureau voor bescherming en trekontlasting

• Vier goten aan de binnenkant houden voedings- en datakabels gescheiden

• Verstelbare lengte

• Met gewicht belaste grondplaat rust op de vloer om kabels op zijn plaats te houden

• Met de montageplaat wordt de kabelmanager veilig onder uw bureau, tafel of werkblad bevestigd

Prestaties

Garantiebeleid 5 Years

Maximumhoogte 50.8 in [1290 mm]

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zilver

Type behuizing Plastic and Steel

Lengte product 5.1 in [12.9 cm]

Breedte product 4.3 in [11.0 cm]

Hoogte product 4.2 ft [1.3 m]

Gewicht product 2.1 lb [0.9 kg]

Verpakkingsinform



atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 19.4 in [49.3 cm]

Package Width 5.1 in [12.9 cm]

Package Height 3.9 in [9.8 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

2.5 lb [1.1 kg]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - Kabelmanagement slang

2 - M5x20 mm schroeven

1 - verkorte handleiding

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


