
Klittenband kabelbinder - 3 m rol - zwart
Product ID: HKLP10

Met deze 3 m lange rol met klittenbandkabelbinders kunt u uw kabels eenvoudig georganiseerd houden
door deze aan elkaar of tot een structuur samen te binden. Het zelfgrijpende weefsel kan in elke maat
worden geknipt en is 19 mm breed, waardoor elke computer-, apparaat- of elektronicakabel, in bijna elke
omgeving, strak kan worden samengebonden.

Probleemloos kabelbeheer

Deze rol met kabelbinders vormt een snelle en eenvoudige oplossing voor het bundelen van kabels en
beveiligen van kabels voor een betere kabelaanleg. Goed aangelegde kabels helpen uw apparatuur te
beschermen door vermindering van de kabelspanning en ter voorkoming van overmatige warmte die
ontstaat wanneer niet-georganiseerde kabels de luchtstroom beperken.

Het klittenband biedt een stevige grip en kan eenvoudig worden gebruikt. Door de haken aan de ene kant
en lussen aan de andere kant van het band kunt u de kabelbinder eenvoudig rondom uw kabels wikkelen
en vastmaken.
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Pas de lengte van uw kabelbinder aan

Of uw bundel nu bestaat uit twee kabels met een kleine diameter of vele kabels met een grote diameter:
deze rol met kabelbinders is gewoonweg perfect. U kunt het klittenbandweefsel op maat knippen met een
normale schaar, zodat u de perfecte lengte voor uw specifieke toepassing kunt kiezen. 

Veelzijdige bevestigingsoplossing

Door de veelzijdigheid van de kabelbinder is de rol een ideaal hulpmiddel voor uw kantoor, serverruimte
of industriële omgeving.

Hoewel dit klittenbandweefsel meestal voor het bundelen en aanleggen van kabels wordt gebruikt, is het
ook geschikt voor andere toepassingen in uw IT-omgeving zoals gereedschap of leidingen. De
kabelbinders kunnen gemakkelijk worden verwijderd, opnieuw worden gebruikt en worden aangepast,
waardoor de problemen en verspilling van traditionele geribbelde kabelbinders tot het verleden behoren. 

Deze rol met kabelbinders wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische
ondersteuning van StarTech.com.

www.startech.com/be/nl
0800 81 229



Certificaties, rapporten
en compatibiliteit

Toepassingen

• Houd uw kantoor of serverruimte netjes en georganiseerd door uw
apparatuurkabels samen te bundelen

• Voorkom schade aan uw in een rack monteerbare apparatuur door
kabels zo aan te leggen dat de luchtstroom wordt verbeterd en
poortbelasting wordt verminderd

Eigenschappen

• Probleemloos kabelbeheer met klittenband
• Eenvoudig op de door u gewenste lengte te knippen
• Veelzijdige bundeloplossing met een sterke, stevige grip
• 3 m lang
• 19 mm breed
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Warranty 2 Years

Fysieke
eigenschappen

Breedte product 19 mm [0.7 in]

Gewicht product 50 g [1.8 oz]

Hoogte product 2.4 mm [0.1 in]

Lengte product 3048 mm [120 in]

Verpakkingsinformatie Verzendgewicht (verpakt) 0.1 kg [0.1 lb]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd 1 - rol met klittenband-kabelbinders

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