
Cat6 netwerkkabel - Shielded (SFTP) - 0,5m zwart patchkabel

StarTech ID: N6SPAT50CMBK

Deze 0,5 m lange Cat6-kabel voldoet aan of overtreft alle categorie 6 kabelspecificaties en zorgt zo voor
betrouwbare gigabit netwerkverbindingen. De kabel is afgeschermd om uw netwerk tegen elektromagnetische
storingen (EMI/RFI) en systeemruis te beschermen, waardoor hij de perfecte oplossing is voor snelle en veilige
netwerkverbindingen.

Betrouwbare Cat 6 gigabit verbindingen

Gemaakt van 100% koper en met een folie afgeschermde twisted-pair draad is deze kabel bestemd voor
hoogwaardige prestaties. Hij is ontworpen om de datasignalen zonder interferentie door uw netwerk te laten
stromen, en is dus perfect voor omgevingen die gevoelig zijn voor veel EMI.

De 50 micron gouden connectors bieden optimaal geleidingsvermogen en elimineren signaalverlies vanwege
oxidatie of corrosie.

Beveiligde netwerkverbindingen

Voor eenvoudigere kabeltrajecten beschermen de snagless connectors de RJ45 clips tijdens installatie,
waardoor ze minder gevoelig zijn voor vasthaken of breken. Dit garandeert een stevige verbinding en voorkomt
dat de kabel losraakt van de poort.

Daarnaast bieden de gegoten contacten trekontlasting waarmee buiging van de RJ45 connector eindpunten in
een scherpe hoek wordt voorkomen. Hiermee wordt het risico van kabelbeschadiging en daarmee mogelijke
aantasting van de netwerkprestatie verminderd.

De N6SPAT50CMBK wordt gedekt door de levenslange garantie van StarTech.com, voor gegarandeerde
betrouwbaarheid.
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Toepassingen

Sluit voor PoE geschikte apparaten aan op gigabit netwerken
Verbind computers, hubs, switches, printservers en patchpanelen met elkaar
Sluit een werkstation aan op een RJ45 wandcontact
Data, voice en video leveren via gigabit netwerken

Eigenschappen

Bescherm uw data tegen ruis en EMI/RFI-storingen
Voorkom kabelbeschadiging met gegoten RJ45 connectors die ook trekontlasting bieden
Maak beveiligde verbindingen met snagless clips die de connectors tijdens de installatie beschermen

Technische specificaties

Warranty Lifetime
Aantal geleiders 4 Pair SFTP
Brandbestendigheid CMG goedgekeurd (algemeen doel)
Kabelstandaard TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B
Type kabel Afgeschermd zonder Uitsteeksels
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelspecificatie CAT6 - 500 MHz
Connector A 1 - RJ-45 Mannelijk
Connector B 1 - RJ-45 Mannelijk
Draaddikte 26 AWG
Gewicht product 28 g [1 oz]
Kabellengte 0.5 m [1.6 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 0.5 m [1.6 ft]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 39 g [1.4 oz]
Meegeleverd 1 - 0,5 m zwarte Cat6 afgeschermde (SFTP) patchkabel
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Certificaties, rapporten en compatibiliteit
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