Cat6 netwerkkabel - 304,8 m ethernetkabel - solide - CMR-geclassificeerd - zwart
Productcode: WIR6CMRBK

Deze bulk Cat6-kabel biedt betrouwbare gigabit netwerkverbindingen, en dus gegarandeerd hoge
prestaties voor uw veeleisende Ethernet-applicaties. De Cat6-kabel is geschikt voor verticale installatie
in een wand.
Deze categorie 6 kabel is getest voor CMR installatie (risers) en is ideaal voor de installatie van kabels
in de wand en tussen vloeren en liftschachten, waarvoor CMR-brandbeveiliging vereist is
Al onze kabels zijn gemaakt van hoogwaardige koperen geleiders en zijn zorgvuldig geproduceerd en
getest zodat Near End Crosstalk (NEXT) ruim binnen de acceptabele grenzen blijft.
Zorg dat uw veeleisende Ethernet-toepassingen, zoals Power-over-Ethernet en 4K of 1080p video
streaming, uitstekend presteren met behulp van kabels met een koperen draad van 0,26 mm².
De WIR6CMRBK levert betrouwbare prestaties en wordt gedekt door onze levenslange garantie.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen
• Ontworpen voor verticale kabel-installatie zoals in wanden en tussen vloeren en liftschachten waar
CMR-brandbeveiliging vereist is
• Data, voice en video leveren via gigabit netwerken

Eigenschappen

• UL genoteerd CMR-brandbeveiliging
• Ondersteunt betrouwbare 550 MHz/1 Gbps Ethernet-netwerkverbindingen
• Zorgvuldig ontworpen en gefabriceerd om Near End Crosstalk (NEXT) binnen aanvaarbare grenzen
te houden
• ETL-geverifieerd
• Hoogwaardige 0,26 mm² koperdraad

Hardware
Garantiebeleid

Lifetime

Type kabelmantel

PVC - Polyvinyl Chloride

Brandbestendigheid

CMR goedgekeurd (stijgbuis)

Maximale
overdrachtsnelheid

10BASE-T via 1000BASE-T Ethernet

Kabelspecificatie

CAT6 550 MHz

Kleur

Zwart

Draaddikte

23 AWG

Type geleider

Massief koper

Kabellengte

1000.0 ft [304.9 m]

Lengte product

1000.0 ft [304.9 m]

Breedte product

0.2 in [4.0 mm]

Hoogte product

0.2 in [4.0 mm]

Gewicht product

28.1 lb [12.7 kg]

Package Length

17.7 in [45.0 cm]

Prestaties

Fysieke
eigenschappen

Verpakkingsinform
atie

Package Width

17.7 in [45.0 cm]

Package Height

8.3 in [21.0 cm]

Verzendgewicht
(verpakt)

30.9 lb [14.0 kg]

Meegeleverd

cat6-kabelrol

Wat wordt er
meegeleverd

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

