CAT6 kabel - patchkabel snagless RJ45 connectors koperdraad - ETL - 1,5 m zwart
Productcode: N6PATC150CMBK

Deze CAT6 kabel voldoet aan alle categorie 6 kabelspecificaties voor een betrouwbare gigabit
netwerkverbinding.
Bescherm uw apparatuur
Deze CAT6 netwerkkabel is gemaakt van 100% koper en is getest volgens en voldoet aan ANSI/TIA
568 C.2 categorie 6 eisen. Er wordt geen gebruik gemaakt van Copper-Clad Aluminium (CCA) draad
die gevoelig is voor problemen zoals zwakke voeding, warmteontwikkeling, beschadiging van de
apparatuur en mogelijk brand.
De 50 micron gouden connectors bieden optimaal geleidingsvermogen en elimineren signaalverlies
vanwege oxidatie of corrosie.
Hoogwaardige constructie
De CAT6 kabel is gemaakt van hoogwaardige koperen geleiders en wordt zorgvuldig geproduceerd en
getest zodat Near End Crosstalk (NEXT) ruim binnen de acceptabele grenzen blijft. De netwerkkabel is
gemaakt van 0,25 mm² koperdraad, voor gegarandeerde piekprestaties van veeleisende ethernet
toepassingen zoals Power-over-Ethernet en 4K of 1080p video streaming.
Installeer eenvoudig uw netwerkkabels
Voor probleemloze kabeltrajecten biedt deze duurzame kabel snagless connectors die de RJ45 clips
tijdens de installatie beschermen, waardoor ze minder snel vastlopen of breken.
De CAT6 ethernet kabels hebben ook gegoten contacten die trekontlasting bieden om zo te
voorkomen dat de RJ45 connectors in een scherpe hoek worden gebogen. Hierdoor wordt het risico
van kabelbeschadiging verminderd, waardoor een mogelijke aantasting van de netwerkconnectiviteit
en prestatie zou kunnen veroorzaken.

De N6PATC150CMBK heeft levenslange garantie van StarTech.com, voor gegarandeerde
betrouwbaarheid.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen
• Ontworpen voor gebruik met Gigabit-netwerken
• Voor het verbinden van een hub met een distributiepaneel
• Verbindt werkstation met wandstopcontact

Eigenschappen
• Bescherm uw network en apparaten met 100% koperen CAT6 kabels
• Getest volgens en voldoet aan ANSI/TIA 568 C.2 CAT6 eisen
• RJ45 connector clipbeschermers voorkomen dat kabels tijdens de installatie vastraken en breken
• 50 micron vergulde connectoren voor een helder signaal
• Bestaat uit 0,25 mm² koperdraad voor gegarandeerde piekprestaties voor uw veeleisende ethernet
applicaties

Hardware
Garantiebeleid

Lifetime

Aantal geleiders

4 pair UTP

Connectormateriaal

Goud

Type kabelmantel

PVC - Polyvinyl Chloride

Brandbestendigheid

CMG goedgekeurd (algemeen doel)

Type kabel

Snagless

Kabelstandaard

TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B

Kabelspecificatie

CAT6 - 650 MHz

Prestaties

Connector(en)
Connector A

RJ-45

Connector B

RJ-45

Kleur

Zwart

Draaddikte

24 AWG

Type geleider

Gevlochten koper

Kabellengte

4.9 ft [1.5 m]

Lengte product

4.9 ft [1.5 m]

Breedte product

0.5 in [11.6 mm]

Hoogte product

0.3 in [8.2 mm]

Gewicht product

2.5 oz [70 g]

Package Length

7.9 in [20 cm]

Package Width

8.7 in [22 cm]

Package Height

0.8 in [20 mm]

Verzendgewicht
(verpakt)

2.8 oz [80 g]

Meegeleverd

CAT6 kabel

Fysieke
eigenschappen

Verpakkingsinform
atie

Wat wordt er
meegeleverd

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

