
Zwarte straight-through DB9 RS232 seriële kabel - M/F 1 m

Productcode: MXT1001MBK

De MXT1001MBK zwarte seriële verlengkabel (1 m) beschikt over een DB9 mannelijke connector en 
een DB9 vrouwelijke connector en biedt daardoor een verlenging van hoge kwaliteit voor uw RS232 
seriële apparaten. Zo kunt u uw randapparatuur op de gewenste plek neerzetten.

NB: Dit is een straight-through, geen nul-modem kabel.

Deze deskundig ontworpen en van kwalitatief hoogwaardig materiaal vervaardigde DB9-verlengkabel 
garandeert duurzaamheid en heeft onze levenslange garantie.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

   

Toepassingen

• Verleng RS232 seriële verbindingen met maximaal 1 m

Eigenschappen

• SERIËLE VERLENGKABEL: Met deze DB9 seriële mannelijke naar vrouwelijke kabel kunt u het bereik 
van uw seriële apparaten tot 1 m verlengen, waardoor u uw seriële apparaten flexibel op de gewenste 
plek kunt bereiken



• HOOGWAARDIGE CONSTRUCTIE: Hoogwaardige 28 AWG koperen draden met Al-Mylar 
kabelafscherming en metalen connectors helpen EMI interferentie voorkomen; gegoten PVC 
connectors met trekontlasting en PVC mantel voorkomen beschadiging door buigen of ruw gebruik

• STRAIGHT-THROUGH KABEL MET SCHROEF: Bij deze straight-through kabel (geen nul-modem 
kabel) worden duimschroeven geleverd voor betrouwbare, gereedschapsloze installatie en eenvoudige 
verwijdering

• LEVENSLANGE ONDERSTEUNING: Heeft levenslange garantie van StarTech.com voor betrouwbare 
prestatie

• SPECIFICATIES: 1 m | DB9 seriële (M) naar DB9 (F) | zwart | 28 AWG / 4,8 mm | Al-Mylar 
kabelafscherming en metalen connectors | gegoten PVC trekontlasting en mantel | levenslange 
garantie | NB: Dit is een straight-through, geen nul-modem kabel.

Hardware

Garantiebeleid Lifetime

Connectormateriaal Nikkel

Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride

Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met afvoerdraad

Connector(en)

Connector A 1 - DB-9 (9-polig, D-Sub)

Connector B 1 - DB-9 (9-polig, D-Sub)

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur 20°C to 45°C (68°F to 131°F)

Opslagtemperatuur -20°C to 80°C (-4°F to 176°F)

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Draaddikte 28 AWG

Kabellengte 3.3 ft [1 m]

Lengte product 3.3 ft [1.0 m]

Breedte product 1.3 in [3.3 cm]



Hoogte product 0.6 in [1.5 cm]

Gewicht product 2.9 oz [81.0 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 8.9 in [22.5 cm]

Package Width 4.9 in [12.5 cm]

Package Height 0.6 in [1.5 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

3.1 oz [87.0 g]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - Zwarte straight-through seriële kabel - DB9 M/F 1 m

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


