
2-naar-1 RJ45 splitter adapterkabel - F/M

Productcode: RJ45SPLITTER

De RJ45SPLITTER 2-naar-1 RJ45 splitterkabeladapter verhoogt het aantal RJ45 netwerkverbindingen 
van een RJ45-contact, waardoor twee 10/100 Ethernet-signalen via één Cat5/Cat5e-kabel kunnen 
worden verzonden.

Aan het ene uiteinde van de splitter kunt u twee netwerkkabels van een hub of switch op één poort 
van een patchpaneel aansluiten, terwijl u aan het andere uiteinde van de installatie de splitter kunt 
aansluiten op één Cat5/Cat5e-netwerk via een wandcontact, dat kan worden gesplitst en aangesloten 
op twee aparte apparaten. Het patchpaneel en wandcontact worden aangesloten via één 
Cat5/Cat5e-kabel.

Deze Ethernet splitterkabel is ontworpen en gemaakt voor maximale duurzaamheid en wordt gedekt 
door de levenslange garantie van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

   

Toepassingen

• Geschikt voor het verzenden van twee 10/100 Ethernet-signalen via één Cat5/5e-kabel

• Kan niet worden gebruikt voor het delen van één netwerkkabel met twee computers - gebruik in 
plaats daarvan een hub



• Ideaal voor 10/100 Mbps Ethernet-applicaties (niet geschikt voor gigabit netwerken (1000 Mbps)

Eigenschappen

• RJ45 SPLITTER: Deze RJ45 adapter kabel maakt twee 100Mb netwerkverbindingen mogelijk vanuit 
een enkele 8-draads netwerkaansluiting zonder behoefte aan extra kabels

• EENVOUDIGE INSTALLATIE: De RJ45-splitterkabel is eenvoudig te gebruiken en te installeren; 
Combineer twee Ethernet-poorten via één RJ45-muuraansluiting en splits daarna deze Cat 5/5e-lijn 
terug naar twee apparaten aan het andere uiteinde van de verbinding

• BETROUWBAAR EN DUURZAAM: De RJ45-adapter zorgt voor een stabiele verbinding voor twee 
apparaten, zodat u vlot en zonder onderbreking kunt werken

• OPMERKING: Deze adapter kan niet worden gebruikt om een netwerkverbinding in twee poorten te 
splitsen; de adapter is bedoeld om in paren te worden gebruikt, bv. om 2 apparaten aan de 
bestemming te verbinden met 2 Ethernet-poorten aan de bron via één kabellijn

• DE KEUZE VAN DE IT-PRO: deze RJ45 Splitter werd ontworpen en gemaakt voor IT-professionals en 
geniet van gratis levenslange 24/5 meertalige technische ondersteuning

Hardware

Garantiebeleid Lifetime

Aantal geleiders 8

Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride

Connector(en)

Connector A 1 - RJ-45

Connector B 2 - RJ-45

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Beige

Draaddikte 24 AWG

Kabellengte 13.0 in [330 mm]

Lengte product 13.0 in [33.0 cm]

Breedte product 1.2 in [3.0 cm]

Hoogte product 1.0 in [2.5 cm]



Gewicht product 0.7 oz [21.0 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 8.7 in [22.0 cm]

Package Width 7.9 in [20.0 cm]

Package Height 1.2 in [3.0 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

1.1 oz [30.0 g]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - 2-naar-1 RJ45 splitter kabel adapter - F/M

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


