
1m Black Straight Through DB9 RS232 Serial Cable - M/F

Produkt ID: MXT1001MBK

Den MXT1001MBK svarta seriella förlängningskabeln (1 m) har en DB9-hankontakt och en 
DB9-honkontakt och ger en förlängning av hög kvalitet till dina seriella RS232-enheter så att du kan 
placera tilläggen var du vill.

Observera: Detta är en straight through-kabel, inte en nollmodemkabel.

DB9-förlängningskabeln är professionellt utformad och tillverkad av material av högsta kvalitet för att 
garantera hållbarhet och täcks av vår livstidsgaranti.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

   

Användning

• Extend RS232 serial connections by up to 1 meter

Funktioner

• SERIELL FÖRLÄNGNINGSKABEL: DB9 seriell hane till hona-kabel gör att du kan utöka räckvidden för 
dina seriella enheter med upp till 1 meter vilket ger dig flexibilitet att placera dina enheter efter behov

• KVALITETSKONSTRUKTION: Högkvalitativa 28 AWG koppartrådar med Al-Mylar-kabelskärmning och 



skärmade kontakter med metallhölje hjälper till att förhindra EMI-störningar; Gjutna PVC-anslutningar 
med dragavlastning och PVC-mantel förhindrar skador på grund av böjningar eller tuff användning

• STRAIGHT THROUGH-KABEL MED SKRUVFÄSTE: Denna straight through-kabel (inte en 
nollmodemkabel) levereras med tumskruvar för pålitlig installation och borttagning utan verktyg.

• LIVSTIDSSUPPORT: Täcks av StarTech.coms livstidsgaranti för pålitlig prestanda

• SPECIFIKATIONER: 1 m | DB9 seriell hane till DB9 hona | Svart | 28 AWG, 4,8 mm OD | Al-Mylar 
kabelskärmning och kontakter med metallhölje | Gjuten dragavlastning och mantel i PVC | 
Livstidsgaranti | Obs: Detta är en straight through-kabel, inte en nollmodemkabel.

Hårdvara

Garantipolicy Lifetime

Kontaktplätering Nickel

Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride

Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med jord-tråd

Kontakt(er)

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

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

Miljö

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

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

Utseende

Färg Svart

Tråddimension 28 AWG

Kabellängd 3.3 ft [1 m]

Produktlängd 3.3 ft [1.0 m]

Produktbredd 1.3 in [3.3 cm]

Produkthöjd 0.6 in [1.5 cm]

Produktvikt 2.9 oz [81.0 g]



Förpackning

Förpackningsantal 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]

Fraktvikt (förpackning) 3.1 oz [87.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - 1m Black Straight Through Serial Cable - DB9 M/F

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


