Kardborrband på 30,4 m - Avklippbara och återanvändbara kabelband - Förpackning
med kabelband/justerbara kardborrband - Grön/återanvändbara och självhäftande
kabelhanteringsband
Produkt ID: HKLP100GN

Denna rulle kardborrband på 30,4 m underlättar kabelhanteringen genom att bunta ihop kablarna eller
fästa dem i en struktur.
Denna rulle kardborrband är en snabb och enkel lösning för att bunta ihop kablar och säkra dina
kablar för bättre dragning.Bidra till att skydda din utrustning genom att minska kabelspänning och
förhindra för mycket värme orsakad av oorganiserade kablar som försämrar luftflödet.
Du kan klippa rullen kardborrband till rätt storlek med en hushållssax så att du kan anpassa längden
för din specifika situation.
Den vanligaste användningen för detta krok-och-ögla-tyg är att binda och dra kablar men du kan även
använda den för andra material i din IT-miljö som till exempel verktyg eller rännor. De
återanvändbara kabelbanden är enkla att ta bort, använda igen och justera för att slippa besväret och
slöseriet med traditionella buntband.
StarTech.com utför grundlig kompatibilitets- och prestandatestning på alla våra produkter för att
säkerställa att vi möter eller överträffar branschstandarder och tillhandahåller högkvalitativa produkter
till IT-proffs. Våra lokala tekniska rådgivare på StarTech.com har en bred produktkompetens och
arbetar direkt med StarTech.coms ingenjörer för att ge stöd till våra kunder både före och efter
försäljning.
Denna rulle med kabelband täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk
support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning
• Håll kontoret eller serverrummet städat genom att binda ihop dina utrustningskablar
• Förhindra skador på din rackmonterade utrustning genom att dra kablar för att förbättra luftflödet
och minska belastning på portar

Funktioner
• MÅNGSIDIG ANVÄNDNING: Denna rulle på 30,4 m med återanvändbara grön kardborrband gör att
du kan klippa och justera kabelband till den längd du önskar utan att behöva använda traditionella
buntband
• MINSKA KABELBELASTNINGEN: Denna rulle av kardborrband med industriell styrka låter dig dra
kablar där det behövs och minskar belastningen på kontakter, vilket kan orsaka brott
• ENKEL INSTALLERING: Denna rulle med kabelband i form av justerbart kardborrband är en snabb
och enkel lösning för att bunta ihop och säkra kablar
• SKYDDA UTRUSTNING: Korrekt kabelhantering med dessa självhäftande och elektriska kabelband
förbättrar luftflödet kring utrustningen och minskar belastningen på kablarna
• FÖRDELARNA MED STARTECH.COM: 2 års garanti och gratis livstidsgaranti på teknisk support. Finns
i olika färger för enkel visuell kabelidentifiering

Miljö
Garantipolicy

2 Years

Drifttemperatur

14°F to 176°F (-10°C - 80°C)

Förvaringstemperatur

14°F to 176°F (-10°C - 80°C)

Färg

Grön

Kabinettyp

Stål

Produktlängd

100.0 ft [30.5 m]

Produktbredd

0.7 in [19.0 mm]

Produkthöjd

0.1 in [2.4 mm]

Produktvikt

17.7 oz [500.8 g]

Utseende

Förpackning
Package Length

10.0 in [25.5 cm]

Package Width

13.0 in [33.0 cm]

Package Height

1.6 in [40.0 mm]

Fraktvikt
(förpackning)

18.3 oz [517.8 g]

Ingår i paketet

15,2 m rulle med krok-och-ögla-kabelband grön

Vad det är i
lådan

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

