SFP stof kap - 10 stuks - SFP poort beschermers - SFP plug
Productcode: SFPCAP10

Deze set met 10 SFP stofkapjes biedt een goedkope manier om uw netwerk switches en optische
glasvezelapparatuur te beschermen tegen stof en verontreiniging door de blootgestelde en
ongebruikte SFP-slots te bedekken.
Plaats eenvoudigweg de stofkapjes in een open SFP/SFP+-slot in uw netwerk switch. De duurzame
stofkapjes gemaakt van Santoprene™ thermoplastische rubber (TPE), houden vuil en stof buiten
waardoor uw netwerkapparatuur wordt beschermd tegen verontreinigingen die verbindingsproblemen
kunnen veroorzaken. Een handig lipje maakt het gemakkelijk om de SFP stofkapjes te plaatsen en te
verwijderen.
De SFPCAP10 stofkapjes worden gedekt door de 2-jarige garantie en gratis levenslange technische
ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen
• Gebruik stofkappen voor lege SFP-sleuven in netwerkschakelaars en andere glasvezelapparatuur,
om tegen stof en verontreinigingen te beschermen

Eigenschappen
• BESCHERM UW NETWERKAPPARATUUR: Deze SFP stofkapjes kunnen in elke standaard SFP of SPF+
sleuf worden geïnstalleerd, waardoor de open poorten van uw switches, routers, netwerkkaarten en
mediaconverters tegen stof en vuil worden beschermd

• DUURZAAM: Deze SFP stofkapjes zijn gemaakt van echt Santoprene™ thermoplastisch rubber (TPE),
breken niet en behouden hun vorm, zelfs na veelvuldig gebruik
• EENVOUDIG TE INSTALLEREN EN VERWIJDEREN: Met een handig treklipje aan de buitenkant
kunnen deze glasvezel stofkapjes eenvoudig worden aangebracht en verwijderd, zonder aangrenzende
poorten of kabels te verstoren
• SET VAN 10 STUKS: Deze set van 10 SFP stofkapjes kan gemakkelijk worden besteld en opgeborgen
zodat u deze altijd bij de hand heeft
• STARTECH.COM VOORDEEL: StarTech.com biedt 24/5 meertalige technische ondersteuning, is al
meer dan 30 jaar de keuze van IT-professionals en onderwerpt al onze producten aan grondige
compatibiliteits-/prestatietesten

Prominence
Garantiebeleid

2 Years

Description CDW 75 1st Line

StarTech.com 10 SFP Dust Cover for Open Fiber Optic Slot
SFP+ Port Plug/Cap

Prestaties
Algemene specificaties Past in open sleuven voor SFP en SFP+ transceiver-modules
Fysieke
eigenschappen
Kleur

Zwart

Type behuizing

Santoprene - Thermoplastic Rubber (TPE)

Lengte product

0.4 in [10.1 mm]

Breedte product

0.6 in [14.6 mm]

Hoogte product

0.6 in [14.9 mm]

Gewicht product

0.0 oz [1 g]

Package Length

3.5 in [90 mm]

Package Width

4.9 in [12.5 cm]

Package Height

0.6 in [14.9 mm]

Verpakkingsinf
ormatie

Verzendgewicht
(verpakt)

0.4 oz [10 g]

Meegeleverd

stofkappen

Wat wordt er
meegeleverd

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

