
Kardborreband på rulle (7,6 m) - Avklippbara och återanvändbara kabelband - 
Förpackning med kabelband/justerbara kardborrband - Blå/återanvändbara och 
självhäftande kabelhanteringsband

Produkt ID: HKLP25

Denna rulle på 7,6 m med krok-och-ögla-kabelband gör det enkelt att hålla ordning på dina kablar 
genom att binda ihop dem eller binda dem till en byggnad. Det självfästande tyget kan klippas till rätt 
storlek och är 19 mm brett vilket ger en smal lösning för alla dator-, apparat- eller elektronikkablar i i 
stort sett alla miljöer.

Denna rulle med kabelband är en snabb och enkel lösning för att bunta ihop kablar och säkra dina 
kablar för bättre dragning. Ordentligt dragna kablar skyddar din utrustning genom att minska 
kabelspänning och förhindra för mycket värme orsakad av oorganiserade kablar som försämrar 
luftflödet.

Den använder en krok-och-ögla-metod för att garantera ett stabilt grepp som är enkelt att använda. 
Med krokmekanismen på ena sidan av tejpen och öglemekanismen på den andra kan du enkelt bunta 
ihop kablarna och fästa kabelbandet genom att dra den över sig själv.

Oavsett om din bunt består av två tunna kablar eller många tjocka kablar kan du vara säker på att 
denna rulle med kabelband kommer att hantera den perfekt. Du kan klippa krok-och-ögla-tyget till 
rätt storlek med en hushållssax så att du kan anpassa längden för din specifika situation.

Kabelbandets mångsidighet gör rullen till ett idealiskt verktyg att ha till hands på kontoret, i 
serverrummet eller i industrimiljöer.

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. Banden är enkla 
att ta bort, använda igen och justera för att slippa besväret och slöseriet med traditionella buntband.

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 7,6 m med återanvändbara blå 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: Professionell kabelhantering med dessa självhäftande och elektriska 
kardborreband förbättrar luftflödet kring utrustningen och minskar belastningen på kablarna

• IT-PROFFSENS FÖRSTAHANDSVAL: Detta kardborreband på rulle är designat och utformat för 
professionella IT-experter och har en 2 års garanti, inklusive gratis teknisk livstidssupport dygnet 
runt, alla vardagar på flera språk. Finns i olika färger för enkel visuell identifiering av kablar

Miljö

Garantipolicy 2 Years

Drifttemperatur 14°F to 176°F (-10°C - 80°C)

Förvaringstemperatur 14°F to 176°F (-10°C - 80°C)

Utseende

Material Nylon



Produktlängd 25.0 ft [7.6 m]

Produktbredd 0.7 in [1.9 cm]

Produkthöjd 0.1 in [2.4 mm]

Produktvikt 4.5 oz [127.2 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 8.4 in [21.4 cm]

Package Width 7.4 in [18.7 cm]

Package Height 1.0 in [2.5 cm]

Fraktvikt (förpackning) 4.8 oz [136.3 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - 7,6m rulle med krok-och-ögla-kabelband - Svart

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


