
SFP-dammskydd - 10-pack

Produkt ID: SFPCAP10

Denna förpackning med 10 SFP-dammskydd erbjuder ett billigt sätt att skydda dina nätverksswitchar 
och fiberoptisk utrustning från damm och kontaminering genom att täcka över utsatta och oanvända 
SFP-anslutningar.

Sätt enkelt in dammskydden i tomma SFP/SFP+-anslutningar i dina nätverksswitchar. De hållbara 
dammskydden är tillverkade av Santoprene™ termoplastiskt gummi (TPE) och håller smuts och damm 
borta för att skydda din nätverksutrustning mot kontaminering som skulle kunna orsaka 
anslutningsproblem. En smidig flik gör det lätt att sätta in och ta bort SFP-dammskydden.

SFPCAP10-dammskydden täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och kostnadsfri teknisk support under 
produktens livslängd.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

   

Användning

• Använd dammskydd på tomma SFP-anslutningar i nätverksswitchar och annan fiberoptisk utrustning 
som skydd mot damm och kontaminering

Funktioner



• SKYDDA DIN NÄTVERKSUTRUSTNING: Dessa SFP-dammskydd installeras i alla vanliga SFP- or 
SFP+-platser som skyddar de öppna portarna på switchar, routrar, nätverkskort och mediaomvandlare 
mot damm och skräp

• HÅLLBARA: Dessa SFP-skydd mot damm, som tillverkats av äkta Santoprene™ termoplastiskt 
gummi, går inte sönder och bibehåller till och med formen vid frekvent användning

• ENKLA ATT INSTALLERA OCH TA BORT: Dessa fiberoptiska dammskydd med en praktisk flik som 
dras utåt är enkla att sätta in och ta bort utan att störa intilliggande portar eller kablar

• FÖRDELARNA MED STARTECH.COM: StarTech.com erbjuder teknisk support dygnet runt på flera 
språk och har föredragits av IT-proffs i 30 år samt utför grundlig testning av kompatibilitet och 
prestanda på alla sina produkter

• 10-PACK: De här 10 separata SFP-kontakterna som följer med vid alla köp är enkla att beställa och 
ha till hands oavsett när du behöver dem

Prestanda

Garantipolicy 2 Years

Allmänna 
specifikationer

Passar i öppna anslutningar för SFP- och 
SFP-sändtagarmoduler

Utseende

Färg Svart

Kabinettyp Santoprene - Thermoplastic Rubber (TPE)

Produktlängd 0.4 in [10.1 mm]

Produktbredd 0.6 in [14.6 mm]

Produkthöjd 0.6 in [1.5 cm]

Produktvikt 0.0 oz [1 g]

Förpackning

Förpackningsantal 10

Package Length 3.5 in [90 mm]

Package Width 4.9 in [12.5 cm]

Package Height 0.6 in [14.9 mm]

Fraktvikt (förpackning) 0.4 oz [10 g]



Vad det är i lådan

Ingår i paketet 10 - dammskydd

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


