
Dell EMC DAC-SFP-10G-2M-kompatibel SFP+ twinaxkabel för direktanslutning - 2 m

Produkt ID: DACSFP10G2M

DACSFP10G2M är Dell EMC DAC-SFP-10G-2M-kompatibel koppar SFP+-kabel för direktanslutning som 
utformats, programmerats och testats för att fungera med Dell EMC™-switchar och -routrar och 
uppfyller MSA-industristandarder.

Denna passiv passiv kopparkabel twinax-kopparkabel stöder 10 GbE tillämpningar som ansluts genom 
SFP+-portar. Denna koppar 2 m kabel är hot-swappable, vilket underlättar uppgraderingar och byten 
genom färre nätverksstörningar.

SFP+-kabel med låg effekt och latens, avsedd för höghastighetsprestanda. Ett kostnadseffektivt 
alternativ till fiberoptiska kabelanordningar, och med stöd för applikationer på kort avstånd som 
punkt-till-punkt racknätverksswitchrar eller serveranslutningar.

Alla StarTech.coms SFP- och SFP+-kablar täcks av livstidsgaranti och kostnadsfri teknisk 
livstidssupport på flera språk. StarTech.com erbjuder ett brett utbud av direktanslutna SFP-kablar och 
SFP-moduler, vilket ger dig den bekvämlighet och tillförlitlighet du behöver för att garantera tillförlitlig 
nätverksprestanda.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

     

Användning



Funktioner

• 100 % kompatibilitet med Dell EMC DAC-SFP-10G-2M garanterad

• StarTech.coms SFP-moduler täcks av en livstidsgaranti

• Använder ett kostnadseffektivt kabelalternativ till fiberoptiska installationer

• Uppfyller eller överträffar OEM-specifikationer och MSA-industristandarder (Multi-Source Agreement)

• Låg strömförbrukning, mindre än < 1.0 W

Hårdvara

Garantipolicy Lifetime

Compatible Brand Dell EMC

Kabeltyp Passive Copper Cable

Prestanda

Maximal 
dataöverföringshastigh
et

10.00 Gbps

Impedans 100 Ohm

Fibertyp Koppar

Fiber-driftsläge Full-duplex

DDM Ja

Kompatibla nätverk 10 Gbps

Medeltid mellan fel 
(MTBF)

61,728,395 hours

Strömförbrukning < 1W

Kontakt(er)

Connector A 1 - SFP+

Connector B 1 - SFP+

Miljö

Drifttemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)



Förvaringstemperatur -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)

Luftfuktighet 0~85 % RH

Utseende

Produktlängd 78.7 in [200.0 cm]

Produktbredd 0.6 in [1.4 cm]

Produkthöjd 0.5 in [1.2 cm]

Produktvikt 3.5 oz [100 g]

Förpackning

Package Length 8.7 in [22 cm]

Package Width 7.9 in [20 cm]

Package Height 1.6 in [4 cm]

Fraktvikt (förpackning) 3.5 oz [100 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - SFP+ Cable

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


