
 

 

Philips
Cablu pentru reţea CAT 
5e

Conectori RJ45 turnaţi
5 m
Negru

SWN2115
Conectare la Ethernet

Transfer de date de mare viteză
Asiguraţi o conexiune fiabilă la Ethernet, reţele locale (LAN) şi alte reţele cu acest cablu 
STP/RJ45 Cat5e. Designul ecranat, răsucit creşte performanţa cu viteze de până la 350 
MHz.

Vă satisface cerinţele de conectare specifice
• Conform cu specificaţiile TIA/EIA-568
• Conectori RJ45/RJ45

Maximizează transferul de date
• Ecranarea superioară maximizează transferurile de date

Bucuraţi-vă de o rezistenţă sporită
• Casetă de protecţie
• Conectori rezistenţi la coroziune
• Mufă turnată pentru conexiuni sigure
• Carcasă flexibilă din PVC
• Capete turnate pentru o rezistenţă sporită



 Conform cu specificaţiile TIA/EIA-568
Corespunde cu standardul obligatoriu pentru 
transmisia de date.

Capete turnate
Capetele turnate previn uzura și prelungesc durata 
de viaţă a cablului.

Casetă de protecţie
Caseta de protecţie împiedică deconectarea 
accidentală a cablului prin protejarea clapetei de 
deconectare.

Ecranare superioară
Ecranarea superioară maximizează transferurile de 
date, oferind protecţie împotriva zgomotului extern 
de frecvenţă radio.

Conectori rezistenţi la coroziune
Alama comprimată alături de conectorii galvanizaţi 
cu aur de 24 K, realizează o conexiune extrem de 
fiabilă care optimizează calitatea semnalului și 
transmite cele mai bune imagini și transferuri de 
date.

Carcasă flexibilă din PVC
Carcasa flexibilă din PVC oferă protecţie interiorului 
delicat al cablului. De asemenea, oferă o rezistenţă 
sporită și facilitează instalarea.

Mufă turnată
Mufele turnate asigură conexiuni sigure între 
componente și oferă o rezistenţă sporită.
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Cutie interioară
• Număr de ambalaje: 4
• Cutie interioară (L x L x Î): 24,7 x 10,2 x 16 cm
• Greutate brută: 0,6 kg
• Greutate netă: 0,396 kg
• Greutate proprie: 0,204 kg
• EAN: 87 12581 50700 8

Cutie exterioară
• Număr de ambalaje: 16
• Cutie exterioară (L x L x Î): 26,2 x 22,8 x 34 cm
• Greutate brută: 2,66 kg
• Greutate netă: 1,584 kg

• Greutate proprie: 1,076 kg
• EAN: 87 12581 50699 5

Dimensiunile ambalajului
• Tipul amplasării pe rafturi: Atârnare
• Tip ambalaj: Ambalaj
• Număr de produse incluse: 1
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

9,6 x 23,6 x 3,6 cm
• Greutate brută: 0,121 kg
• Greutate netă: 0,099 kg
• Greutate proprie: 0,022 kg
• EAN: 87 12581 49645 6
•

Specificaţii
Cablu pentru reţea CAT 5e
Conectori RJ45 turnaţi 5 m, Negru
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