
 

 

Philips
Sieťový kábel CAT 5e

Lisované konektory RJ45
2 m
Čierna

SWN2112
Pripojte sa na Ethernet

Vysokorýchlostný prenos údajov
S káblom STP/RJ45 Cat5e zaistíte spoľahlivé pripojenie do sietí Ethernet, lokálnych sietí 
(LAN) a iných sietí. Jeho krútená konštrukcia s tienením zvyšuje výkon s rýchlosťami až 
350 MHz.

Vyhovuje vašim špecifickým požiadavkám na pripojenie
• Vyhovuje špecifikáciám TIA/EIA-568
• Konektory RJ45/RJ45

Maximalizuje prenos údajov
• Dokonalé tienenie maximalizuje prenosy údajov

Vychutnajte si predĺženú životnosť
• Nezadrhujúca manžeta
• Konektory odolné voči korózii
• Lisovaná prípojka pre zaistené prepojenia
• Flexibilný PVC plášť
• Lisované koncovky pre dlhodobejšiu odolnosť



 Dokonalé tienenie
Dokonalé tienenie maximalizuje prenos údajov, lebo 
chráni pred externým rádiofrekvenčným rušením.

Vyhovuje špecifikáciám TIA/EIA-568
V súlade s nariadenou normou pre prenos údajov.

Nezadrhujúca manžeta
Nezadrhujúca manžeta zabraňuje náhodnému 
odpojeniu kábla - chráni odpájacie pútko.

Konektory odolné voči korózii
Lisovaná mosadz s galvanicky pokovenými 24K 
pozlátenými konektormi vytvára bezpečné a 
extrémne odolné pripojenie, ktoré optimalizuje 
kvalitu signálu a dodáva najlepší obraz a prenos 
údajov.

Lisovaná prípojka
Lisovaná prípojka pre zaistené prepojenia medzi 
komponentmi a ktorá ponúka zvýšenú odolnosť.

Flexibilný PVC plášť
Flexibilný PVC plášť zaisťuje ochranu citlivého jadra 
kábla. Tiež poskytuje zvýšenú odolnosť a jednoduchú 
inštaláciu.

Lisované koncovky
Lisované koncovky zabraňujú rozstrapkaniu a 
predlžujú životnosť vášho kábla.
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Rozmery balenia
• Typ policového umiestnenia: Obidve
• Typ balenia: Balenie blister
• Počet zabalených kusov výrobkov: 1
• Rozmery balenia (Š x V x H): 9,5 x 23,7 x 2,1 cm
• Hmotnosť brutto: 0,069 kg
• Hmotnosť netto: 0 048 kg
• Hmotnosť obalu: 0,021 kg
• EAN: 87 12581 49644 9

Vonkajší kartón
• Počet používateľských balení: 24
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 32 x 25,5 x 32,2 cm

• Hmotnosť brutto: 2,38 kg
• Hmotnosť netto: 1,152 kg
• Hmotnosť obalu: 1,228 kg
• EAN: 87 12581 50698 8

Vnútorný kartón
• Počet používateľských balení: 4
• Vnútorný kartón (D x Š x V): 24,2 x 10 x 10,3 cm
• Hmotnosť brutto: 0,34 kg
• Hmotnosť netto: 0,192 kg
• Hmotnosť obalu: 0,148 kg
• EAN: 87 12581 50697 1
•

Technické údaje
Sieťový kábel CAT 5e
Lisované konektory RJ45 2 m, Čierna
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