
2 m kabelhanteringsstrumpa - Flexibelt lindad kabelstrumpa - 25,4 mm till 38,1 mm 
diameter expanderbar hylsa - Polyesterkabelhanterare/-skydd/-döljare - Svart 
kabelorganiserare som kan klippas

Produkt ID: WKSTNCM

Denna flexibla och lätta kabelstrumpa av polyester och nylonväv är en enkel och billig lösning på 
kabeltrassel. Håll ordning på kablarna bakom datorskärmen samtidigt som du alltid har lätt tillgång till 
kablarna när du så behöver.

Öppna enkelt det valsade tyget för att föra igenom kablarna. Den flexibla strumpan rullar sig 
automatiskt tillbaka runt kablarna. Strumpan expanderar för att ge plats för fler kablar. Inga verktyg 
behövs och kablarna behöver inte kopplas från datorn för att föra in dem i kabelstrumpan.

Med en vass sax klipper du strumpan till önskad längd så att den passar perfekt under ditt skrivbord 
eller bakom ditt mediecenter.

WKSTNCM stöds av StarTech.coms 2 årsgaranti och gratis, livstids teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

  

Användning

• Håll ordning på dina kablar bakom datorn på jobbet eller i hemkontoret

• Fäst kablarna bakom ditt TV-nöjescenter



Funktioner

• PROFESSIONELL KABELORGANISERARE: Expanderbar hylsa som skyddar och minskar mängden 
kablar på ditt kontor, datorbord, serverrum, hemmakontor; denna kabeldöljare är perfekt för AV-, 
ström-, USB-kablar m.m.

• SJÄLVLINDANDE: Kabelhylsa med lindad design som låter kablar dras oberoende eller plockas bort 
utan att kopplas ur, den skyddande kabelhylsan dras automatisk tillbaka när kablar förs genom den

• TEKNISKA SPECIFIKATIONER: Längd: 2 m | Min, diameter: 39,37 mm | Max. diameter: 59,06 mm | 
Flexibel design | Polyester och nylon| Flamhärdig (UL94 V-0) | RoHS | Svart kabeldöljare

• ANPASSAD LÄNGD: Denna justerbara kabelstrumpa på 2 m kan klippas till önskad längd; koppla 
ihop flera hylsor för att utöka och anpassa din kabelhanteringslösning

• FÖRDELARNA MED STARTECH.COM: IT-proffsens förstahandsval i över 30 år; Denna lätta och 
slitstarka polyesterkabelhanterare stöds under 2 år av StarTech.com med gratis tekniskt support 
dygnet runt

Prestanda

Garantipolicy 2 Years

Allmänna 
specifikationer

Utökar från 25 mm till 38 mm

Utseende

Färg Svart

Kabinettyp Polyester and Nylon

Produktlängd 6.6 ft [2.0 m]

Produktbredd 1.0 in [2.5 cm]

Produkthöjd 1.0 in [2.5 cm]

Produktvikt 3.0 oz [85.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 12.9 in [32.7 cm]

Package Width 10.0 in [25.4 cm]



Package Height 1.0 in [2.6 cm]

Fraktvikt (förpackning) 12.4 oz [350.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - kabelstrumpa

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


