
7,6m Bulk Rol Klittenband - Op Maat te Knippen Herbruikbare Kabelbinders - 
Industriële Klitband Tape - Zelfklevende Klittenband Tyrap Strips - Blauw

Productcode: HKLP25BL

Met deze 7,6 m klittenband rol kunt u uw kabels gemakkelijk georganiseerd houden door deze aan 
elkaar of tot een structuur samen te binden.

Deze rol met klittenband kabelbinders vormt een snelle en eenvoudige oplossing voor het bundelen en 
beveiligen van kabels voor een betere kabelaanleg. Bescherm uw apparatuur door de kabelspanning 
te verminderen en te voorkomen dat overmatige warmte ontstaat wanneer niet-georganiseerde kabels 
de luchtstroom beperken.

U kunt de klittenband rol op maat knippen met een normale schaar, zodat u de perfecte lengte voor 
uw specifieke toepassing kunt kiezen.

Hoewel klittenband meestal voor het bundelen en aanleggen van kabels wordt gebruikt, is het ook 
geschikt voor andere toepassingen in uw IT-omgeving zoals gereedschap of leidingen. De 
herbruikbare kabelbinders kunnen gemakkelijk worden verwijderd en aangepast, waardoor de 
problemen en verspilling van traditionele kabelbinders tot het verleden behoren.

StarTech.com producten zijn zorgvuldig ontworpen en grondig getest op compatibiliteit en prestatie, 
om te garanderen dat onze hoogwaardige producten voor IT professionals voldoen aan de 
industrienormen of deze te overtreffen. Onze StarTech.com technische adviseurs hebben een brede 
productkennis en bieden 24 uur van maandag t/m vrijdag ondersteuning (engelstalig) om alle klanten 
zowel vóór als na de aankoop te kunnen ondersteunen.

Deze rol met kabelbinders heeft 2 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van 
StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



 

Toepassingen

• Houd uw kantoor of serverruimte netjes en georganiseerd door uw apparatuurkabels samen te 
bundelen

• Voorkom schade aan uw in een rack monteerbare apparatuur door kabels zo aan te leggen dat de 
luchtstroom wordt verbeterd en poortbelasting wordt verminderd

Eigenschappen

• VEELZIJDIG GEBRUIK: Met deze rol (7,6 m) herbruikbare blauwe klittenband kunt u kabelbinders op 
de gewenste lengte knippen zonder traditionele tyraps te hoeven gebruiken

• MINDER KABELBELASTING: Met deze industriële klittenbandrol kunt u kabels aanleggen waar dat 
nodig is en de belasting van connectors verminderen zodat vroegtijdige defecten kunnen vermeden 
worden

• EENVOUDIGE INSTALLATIE: Deze rol met verstelbare klittenbandbinders is een snelle en eenvoudige 
oplossing voor het bundelen en beveiligen van uw kabels

• BESCHERM UW APPARATUUR: Een goed kabelmanagement met behulp van deze zelfklemmende 
kabelbinders verbetert de luchtstroom rondom uw apparatuur en vermindert de kabelbelasting

• DE KEUZE VAN DE IT-PRO: deze bulkrol haak en lus kabelbinders werd ontworpen en gemaakt voor 
IT-professionals en geniet van gratis levenslange 24/5 meertalige technische ondersteuning; 
Beschikbaar in verschillende kleuren voor snelle visuele identificatie

Gebruiksomgeving

Garantiebeleid 2 Years

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

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

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Blauw

Type behuizing Nylon

Lengte product 25.0 ft [7.6 m]



Breedte product 0.7 in [1.9 cm]

Hoogte product 0.1 in [2.4 mm]

Gewicht product 4.5 oz [127.2 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 7.4 in [18.7 cm]

Package Width 8.4 in [21.4 cm]

Package Height 0.8 in [2.0 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

4.8 oz [136.3 g]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - 7,6m rol met klittenbandkabelbinders - Blauw

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


