
2-till-1 RJ45 splitterkabeladapter - F/M

Produkt ID: RJ45SPLITTER

Splitterkabeladaptern RJ45SPLITTER 2-till-1 RJ45 ökar antalet RJ45-nätverksanslutningar på ett 
RJ45-vägguttag, vilket ger två 10/100 Ethernet-signaler genom en enda Cat5/Cat5e-kabel.

På ena änden av installationen kan splittern ansluta två patchkablar från ett nav eller växla till en 
enda port på en patchpanel, medan på den andra delen av installationen ansluter splittern till en enda 
Cat5 / Cat5e-nätverksdropp via ett vägguttag som sedan kan delas och anslutas till två separata 
enheter. Patchpanelen och vägguttaget är anslutna via en enda Cat5/Cat5e-kabel.

Denna ethernetsplitterkabel är utformad och tillverkad för maximal hållbarhet och täcks av 
StarTech.coms livstidsgaranti.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

   

Användning

• Tillåter två 10/100 Ethernet-signaler genom en enda Cat5/5e-kabel.

• Kan inte användas för att dela en enda nätverkslinje med två datorer - använd en hubb istället

• Perfekt för 10/100Mbps Ethernetanslutning (Ej lämplig för Gigabit-nätverk (1000Mbps)



Funktioner

• RJ45-SPLITTER: Denna RJ45-kabeladapter möjliggör två 100 Mb nätverksanslutningar från en enda 
8-trådig nätverksanslutning, utan att du behöver dra ytterligare kablar

• ENKEL INSTALLATION: RJ45-splitterkabeln är enkel att använda och installera. Kombinera två 
Ethernet-portar i ett RJ45-vägguttag och dela sedan upp en Cat 5/5e-ledning tillbaka till två enheter 
genom vägguttaget i andra änden av anslutningen

• PÅLITLIG OCH HÅLLBAR: RJ45-adaptern ger en stabil anslutning för två enheter, så att du kan 
arbeta effektivt utan avbrott

• VIKTIG ANMÄRKNING: Den här adaptern kan inte användas för att dela upp en nätverksanslutning i 
två portar. Adaptern är avsedd att användas i par, till exempel för att ansluta två enheter på 
destinationssidan till två Ethernet-portar på källsidan via en enda kabeldragning

• IT-PROFFSENS FÖRSTAHANDSVAL: Den här RJ45-videosplittern är designad och byggd för IT-proffs 
och har ett livslångt skydd, inklusive gratis, livslång och flerspråkig teknisk assistans dygnet runt, alla 
vardagar

Hårdvara

Garantipolicy Lifetime

Antal ledare 8

Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride

Kontakt(er)

Connector A 1 - RJ-45

Connector B 2 - RJ-45

Utseende

Färg Beige

Tråddimension 24 AWG

Kabellängd 13.0 in [330 mm]

Produktlängd 13.0 in [33.0 cm]

Produktbredd 1.2 in [3.0 cm]

Produkthöjd 1.0 in [2.5 cm]

Produktvikt 0.7 oz [21.0 g]



Förpackning

Förpackningsantal 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]

Fraktvikt (förpackning) 1.1 oz [30.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - 2-till-1 RJ45 splitterkabeladapter - F/M

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


