
7,5 m CAT6-patchkabel - 100% kopparledning - Hakfria kontakter - Svart

Produkt ID: N6PATC750CMBK

Denna CAT6-kabel uppfyller alla kabelspecifikationer i kategori 6 för att leverera en pålitlig 
Gigabit-nätverksanslutning.

Denna CAT6-patchkabel är tillverkad med 100 % koppartråd och testas mot kraven enligt ANSI/TIA 
568 C.2 Kategori 6a. Vi använder inte kopparpläterad aluminiumtråd (CCA) som kan ge problem som 
svag strömsättning, värmeuppbyggnad, utrustningsskador och eventuell brand.

50 µm guldkontakter ger optimal ledningsförmåga och eliminerar signalförlöst orsakad av oxidering 
eller korrosion.

Varje CAT6-kabel ärnoggrant tillverkad av kopparledare av hög kvalitet och testad för att upprätthålla 
Near-End Crosstalk (NEXT, bakåtöverhörning) inom acceptabla gränser. Patchkabeln är konstruerade 
med 24 AWG-koppartråd för att säkerställa högsta prestanda för krävande Ethernet-applikationer 
såsom Power-over-Ethernet och 4K eller 1080p videoströmning.

För problemfria kabeldragningar har dessa hållbara kablar hakfria kontakter som skyddar 
RJ45-klämmorna vid installation för att minska risken för att de fastnar eller går sönder.

CAT6-Ethernet-kabeln har dessutom gjutna kontakter som ger dragavlastning genom att förhindra att 
RJ45-kontakterna böjs till skarpa vinklar. Detta minskar risken för kabelskador, vilket skulle kunna 
försämra nätverksanslutningen och prestandan.

N6PATC750CMBK täcks av StarTech.coms livstidsgaranti för garanterad tillförlitlighet.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



   

Användning

• Framtagen för att användas med gigabit-nätverk

• Kopplar från hubb till distributionspanel

• Anslut en arbetsstation till ett vägguttag

Funktioner

• Skydda ditt nätverk och din utrustning med CAT6-kablar i 100 % koppartråd

• Testad för att uppfylla kraven enligt ANSI/TIA 568 C.2 CAT6

• Skydd för kontaktklämmorna till RJ45-kontakter förhindrar att kabeln fastnar och går sönder under 
installationen

• 50 µm guldpläterade kontakter för en klar signal

• Byggd med 24 AWG-koppartråd för att säkerställa en hög prestanda för dina krävande 
Ethernet-applikationer

Hårdvara

Garantipolicy Lifetime

Antal ledare 4 pair UTP

Kontaktplätering Guld

Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride

Brandteknisk klass CMG-klass (General Purpose)

Kabeltyp Hakfri

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

Prestanda

Kabelklassificering CAT6 - 650 MHz



Kontakt(er)

Connector A 1 - RJ-45

Connector B 1 - RJ-45

Utseende

Färg Svart

Tråddimension 24 AWG

Ledningstyp Tvinnad koppar

Kabellängd 24.6 ft [7.5 m]

Produktlängd 24.6 ft [7.5 m]

Produktbredd 0.5 in [1.2 cm]

Produkthöjd 0.3 in [8.2 mm]

Produktvikt 11.3 oz [320.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 7.9 in [20.0 cm]

Package Width 8.7 in [22.0 cm]

Package Height 1.6 in [4.0 cm]

Fraktvikt (förpackning) 11.6 oz [330.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - Cat6-kabel

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


