
Cat6 patchkabel met snagless RJ45 connectors – 2 m, paars

Productcode: N6PATC2MPL

De N6PATC2MPL (2 m lange) Cat 6 patchkabel voldoet aan of overtreft alle categorie 6 
kabelspecificaties en zorgt zo voor betrouwbare gigabit netwerkverbindingen, en is daarnaast voorzien 
van een duurzame paarse PVC-mantel, waardoor u uw netwerkkabels, indien nodig, van een kleurcode 
kunt voorzien.

Voor langdurige prestaties is deze hoogwaardige Cat 6 patchkabel voorzien van een lipbeschermer 
('snagless'), waardoor de RJ45 connectorklemmen tegen beschadiging worden beschermd en 
waardoor de kabel minder gevoelig is voor vasthaken tijdens de installatie. De kabel is ook uitgerust 
van een aangegoten PVC-trekontlasting waardoor buiging van de RJ45 connectoreindpunten in een 
scherpe hoek wordt voorkomen, waardoor het risico van kabelstoringen wordt verminderd.

Deze Cat 6 patchkabel is uitsluitend gemaakt van hoogwaardig materiaal, levert betrouwbare 
prestaties en wordt gedekt door onze levenslange garantie.

Haal het maximale uit uw kabelinvestering met onze Cat 6 kabels, die allemaal zijn gemaakt van 
hoogwaardige koperen geleiders.

Zorg dat uw veeleisende Ethernet-toepassingen, zoals Power-over-Ethernet, uitstekend presteren met 
behulp van kabels met een koperen draad van 0,25 mm².

Vertrouw op onze RJ45 connectors voor optimaal geleidingsvermogen en elimineer tegelijkertijd 
signaalverlies door oxidatie of corrosie.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



   

Toepassingen

• Ontworpen voor gebruik met Gigabit-netwerken

• Voor het verbinden van een hub met een distributiepaneel

• Voor het verbinden van een werkstation met een wandcontactdoos

Eigenschappen

• Hoogwaardig koperdraad met 0,25 mm² dikte

• ETL-geverifieerd

• Afscherming van de RJ45-connectorclips

• Zorgvuldig ontworpen en gefabriceerd om Near End Crosstalk (NEXT) binnen aanvaarbare grenzen 
te houden

• Gekleurde afscherming voor eventuele kleurcodering

• Gegoten trekontlasting bij de RJ45-connector voorkomt dat de kabel onder een scherpe hoek kan 
worden verbogen

• Vervaardigd uit hoogwaardige onderdelen

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



Prestaties

Kabelspecificatie CAT6 - 650 MHz

Connector(en)

Connector A 1 - RJ-45

Connector B 1 - RJ-45

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Paars

Draaddikte 24 AWG

Type geleider Gevlochten koper

Kabellengte 6.6 ft [2 m]

Lengte product 6.6 ft [2.0 m]

Breedte product 0.0 in [0.0 mm]

Hoogte product 0.0 in [0.0 mm]

Gewicht product 2.9 oz [83.0 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 8.7 in [22.0 cm]

Package Width 7.9 in [20.0 cm]

Package Height 0.6 in [14.0 mm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

3.3 oz [93.0 g]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - 2 m paars snagless Cat6 UTP patchkabel - door ETL 
gecontroleerd

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


