
3 m Seriell korsad DB9 till DB25-nollmodemskabel - F/M

Produkt ID: SCNM925FM

Denna SCNM925FM 3 m korsade seriella/nollmodemskabeln har en DB9-honkontakt och en 
DB25-hankontakt som gör det möjligt att ansluta en 9-stifts seriell enhet till en 25-stifts seriell port 
eller överföra filer från PC till PC via en seriell anslutning.

Denna seriella/nollmodemskabel är designad att ge en pålitlig och långvarig anslutning och täcks av 
StarTech.com's livstidsgaranti.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

   

Användning

• Ansluter seriell 9 stiftsport till en seriell skrivare

• Kan användas för PC-PC filöverföring

Funktioner

• SERIELL KABEL: Denna SCNM925FM 3 m korsade seriella/nollmodem-kabeln har en DB9-honkontakt 
och en DB25-hankontakt som gör det möjligt att ansluta en 9-stifts seriell enhet till en 25-stifts seriell 
port eller överföra filer från PC till PC via en seriell anslutning



• KVALITET OCH HÅLLBARHET: Utformad för att ge en pålitlig och långvarig anslutning. Tillverkad med 
gjutna kontakter för dragavlastning och med högkvalitativ skärmning för att förhindra EMI

• SPECIFIKATIONER: 3 m DB9-hon- till DB25-hankabel | Stiftschema: Korsad/nollmodem | 
Mantelmaterial: PVC | Färg: Grå

• OBSERVERA: Det här är en korsad kabel/nollmodem-kabel. Rådfråga tillverkaren av din enhet för att 
se om den kräver en straight through- eller nullmodemanslutning. Detta fungerar inte för straight 
through-anslutningar

Kontakt(er)

Garantipolicy Lifetime

Connector A 1 - DB-9 (9-stifts, D-Sub)

Connector B 1 - DB-25 (25-stifts, D-Sub)

Utseende

Färg Grå

Kabellängd 10.0 ft [3.0 m]

Produktlängd 10.0 ft [3.0 m]

Produktbredd 1.3 in [33.3 mm]

Produkthöjd 0.6 in [1.5 cm]

Produktvikt 6.0 oz [170.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 0.0 in [0.1 mm]

Package Width 5.0 in [12.8 cm]

Package Height 8.7 in [22.0 cm]

Fraktvikt (förpackning) 6.2 oz [175.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - 3 m Seriell nollmodemskabel 9-25 F/M

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


