
4.6 m kabelmanagement huls
Product ID: WKSTNCM2

Deze flexibele en lichtgewicht kabelhuls, gemaakt van polyester en nylon, is een eenvoudige en goedkope
oplossing voor het oplossen van kabelwarboel. Gebruik hem om kabels netjes achter uw computerscherm
te bundelen, terwijl deze toch bereikbaar blijven. De extra lange (4,6 m) kabelhuls kan worden
ingekort, voor flexibel gebruik in diverse toepassingen. 

Eenvoudig en veelzijdig gebruik 

De flexibele snoerverberger zorgt dat uw kabels en draden aan het zicht onttrokken zijn, overal waar u
werkt. Organiseer kabels op uw werkplek, boven en onder uw bureau. Beheer kabels in een AV-studio
Houd elektrische kabels georganiseerd in een netwerkomgeving. U kunt de kabelhuls voor één kabel of
meerdere kabels gebruiken (tot 10 afhankelijk van de dikte). 
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Wikkelt zich eenvoudig rondom uw kabels 

Open de opgerolde huls gewoon vanaf de zijkant en steek uw kabels erin. De flexibele kabelhuls rolt zich
automatisch weer op rondom uw kabels. Hij kan zich ook uitzetten om, indien nodig, extra kabels te
bundelen. Er is geen gereedschap noodzakelijk, en de kabels hoeven niet van de computer te worden
losgekoppeld om in de kabelhuls te worden gestoken. 

Kan op elke lengte worden afgeknipt 

Met een scherpe schaar kunt u de kabelhuls op de gewenste lengte afknippen, zodat hij netjes onder uw
bureau of tafel past, of achter uw mediacenter. 

De WKSTNCM2 wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning
van StarTech.com. 
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications

• Houd kabels netjes gebundeld achter uw computer in een
bedrijfsomgeving of thuiskantoor

• Organiseer kabels in een AV-studio
• Houd elektrische kabels georganiseerd in een netwerkomgeving
• Los de kabelwarboel achter uw tv-entertainmentcenter op

Features

• Wikkelt zich netjes rondom uw kabels zodat ze georganiseerd en
buiten het zicht blijven

• Opgerolde huls (gemaakt van duurzaam polyester en nylon) opent
eenvoudig om kabels erin te steken, en rolt zich automatisch weer op
rondom kabels

• 4,6 m lang, eenvoudig op maat te knippen met scherpe schaar
• Huls zet zich uit voor een groot aantal kabels (tot 10 kabels

afhankelijk van de kabeldikte)
• Kabels hoeven niet te worden losgekoppeld om in de huls te worden

gestoken (en geen gereedschap nodig)
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Warranty 2 Years

Prestaties Algemene specificaties Breidt uit van 25 mm tot 38 mm

Fysieke
eigenschappen

Breedte product 3.9 in [98 mm]

Gewicht product 9.4 oz [265 g]

Hoogte product 1.4 in [3.5 cm]

Kleur Zwart

Lengte product 181.1 in [4600 mm]

Type behuizing Polyester and Nylon

Verpakkingsinformatie Package Height 1.4 in [36 mm]

Package Length 13.8 in [35 cm]

Package Width 18.1 in [46 cm]

Verzendgewicht (verpakt) 9.7 oz [275 g]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd 1 - Kabelhuls

Product appearance and specifications are subject to change without notice.

www.startech.com
1 800 265 1844


