
Cat6-patchkabel med hakfria RJ45-kontakter – 10,6 m, grå

Produkt ID: N6PATCH35GR

N6PATCH35GR Cat6 patchkabeln (10,6 m) uppfyller eller överskrider alla kategori 6-kabelstandarder 
för att säkerställa pålitliga gigabit-nätverksanslutningar och har en hållbar grå PVC-kabelmantel som 
gör att du kan färgkoda dina nätverkskabeldragningar efter behov.

För att garantera långvarig prestanda har denna Cat 6-patchkabel av hög kvalitet en hakfri design 
som skyddar RJ45-kontakterna och minimerar risken att kabeln fastnar vid installation. Kabeln har 
även en gjuten dragavlastning i PVC som förhindrar att RJ45-kontakterna viks i skarpa vinklar - och 
reducerar risken för skador på kabeln som skulle påverka nätverksprestandan.

Cat 6-patchkabeln är tillverkad av material av högsta kvalitet för att ge pålitlig prestanda och täcks av 
vår livstidsgaranti.

Cat6-kablar från StarTech.com är tillverkade av kopparledare av högsta kvalitet. Många 
kabeltillverkare erbjuder "billigare" kablar baserade på en kopparöverdragen aluminiumkärna men vi 
tummar inte på kvaliteten för att garantera dig en nätverkskabel av högsta kvalitet och värde.

Cat6-kabeln är tillverkad av 0,25 mm2 koppartråd för att ge stöd för många olika 
Ethernet-tillämpningar som t.ex. ström-över-Ethernet (PoE). Eftersom vi använder koppartråd av hög 
kvalitet klarar våra kablar enkelt av den ström som krävs för ström-över-Ethernet-tillämpningar 
medan kablar av sämre kvalitet med kopparöverdragen aluminium är sämre på att ge ström, blir 
varma och kan orsaka skador på utrustning eller till och med börja brinna.

Cat 6-patchkabeln har kontakter av hög kvalitet med 50 µm guld för att ge optimal ledningsförmåga 
och samtidigt eliminera signalförlust orsakad av oxidering eller korrosion.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



   

Användning

• Framtagen för att användas med gigabit-nätverk

• Kopplar från hubb till distributionspanel

• Anslut en arbetsstation till ett vägguttag

• Förläng ditt Gigabit-nätverks täckning med 10,6 m

Funktioner

• Högkvalitativ 0,25 mm² koppartråd

• ETL-godkänd

• Skydd till RJ45-kontakter

• Tillverkad och testad med omsorg för att bakåtöverhörning (NEXT) ska ligga väl inom godkända 
gränser

• Färgade huvor så att man kan färgkoda olika avdelningar

• Gjuten dragavlastning hindrar att kabeln böjs i skarpa vinklar vid RJ45-kontakten, vilket i sin tur 
minskar påfrestningarna på kontaktens spets

• Tillverkad av komponenter med toppkvalitet

Hårdvara

Garantipolicy Lifetime

Antal ledare 4 Pair UTP

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 Grå

Tråddimension 24 AWG

Ledningstyp Tvinnad koppar

Kabellängd 35.0 ft [10.7 m]

Produktlängd 35.0 ft [10.7 m]

Produktvikt 15.3 oz [434 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 13.0 in [33 cm]

Package Width 10.0 in [25.5 cm]

Package Height 1.2 in [30 mm]

Fraktvikt (förpackning) 15.9 oz [451 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - 10,6 m grå hakfri Cat6 UTP-patchkabel ETL-godkänd

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


