Cat6-patchkabel - skärmad (SFTP) - 0,5 m, grå
Produkt ID: N6SPAT50CMGR

Denna Cat6 kabel på 0,5 m uppfyller eller överstiger alla villkor för Kategori 6-kablar för att garantera
pålitliga Gigabit nätverksanslutningar. Och kabeln är skärmad för att skydda ditt nätverk mot
elektromagnetisk störning (EMI/RFI) och systembrus för att kunna erbjuda den perfekta lösningen för
snabba och säkra nätverksanslutningar.
Kabeln är tillverkad med 100 % koppar- och folieskärmade partvinnade ledningar och har skapats för
kvalitativ prestanda. Kabeln har utformats för att skydda data som färdas genom ditt nätverk och är
perfekt i miljöer med mycket elektromagnetisk störning (EMI). Resultatet är snabbare hastigheter och
förbättrad dataöverföring.
Guldkontakten på 50 µm ger maximal ledningsförmåga och eliminerar samtidigt signalförlust orsakad
av oxidering eller korrosion.
För enklare kabeldragningar skyddar de hakfria kontakterna RJ45 klämmorna vid monteringen, vilket
gör dem mindre benägna att fastna eller gå av. Detta garanterar en stabil anslutning genom att
förebygga att kabeln lossnar från kontakten.
De gjutna kontakterna ger dragavlastning som hindrar RJ45 kontaktens anslutningspunkter från att
böjas i skarpa vinklar, vilket minskar risken för kabelslitage som skulle kunna minska
nätverksprestandan.
N6SPAT50CMGR täcks av StarTech.coms livstidsgaranti för garanterad pålitlighet.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

• Anslut PoE-aktiverade enheter till Gigabit nätverk
• Anslut mellan datorer, hubbar, switchar, skrivarservrar och patchpaneler
• Anslut en arbetsstation till ett RJ45 vägguttag
• Överför data, röst och video över Gigabit-nätverk

Funktioner
• Skydda din data mot brus och elektromagnetisk/radiostörning
• Förhindra kabelskador med gjutna RJ45-kontakter som också ger dragavlastning
• Skapa säkrade anslutningar med hakfria klämmor som skyddar kontakterna vid montering

Hårdvara
Garantipolicy

Lifetime

Antal ledare

4 Pair SFTP

Kabelmanteltyp

PVC - Polyvinyl Chloride

Brandteknisk klass

CMG-klass (General Purpose)

Kabeltyp

Skärmad hakfri

Kabelstandard

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

Kabelklassificering

CAT6 - 500 MHz

Connector A

RJ-45

Connector B

RJ-45

Drifttemperatur

0 to 50 °C

Förvaringstemperatur

-20 to 60 °C

Luftfuktighet

0-95 %

Prestanda

Kontakt(er)

Miljö

Utseende
Färg

Grå

Tråddimension

26 AWG (0.404 mm)

Ledningstyp

Tvinnad koppar

Kabellängd

19.7 in [50 cm]

Produktlängd

19.7 in [50.0 cm]

Produktbredd

0.0 in [0.0 mm]

Produkthöjd

0.0 in [0.0 mm]

Produktvikt

1.0 oz [28.0 g]

Förpackningsantal

1

Package Length

8.7 in [22.0 cm]

Package Width

7.9 in [20.0 cm]

Package Height

0.4 in [10.0 mm]

Fraktvikt
(förpackning)

1.3 oz [38.0 g]

Ingår i paketet

0,5 m grå Cat6 skärmad (SFTP) patchkabel

Förpackning

Vad det är i
lådan

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

