
 

 

Philips
CAT 5e aktarma bağlantı 
kablosu

Kalıplı RJ45 konektörler

5 m Turuncu

SWN2165
Veri alışverişi için iki bilgisayarı birbirine bağlayın
Yüksek hızda veri aktarımı
Doğrudan veri alışverişi yapmak veya oyun oynamak için iki hub veya iki bilgisayar arasında 
güvenilir bağlantı sağlayın.

Bağlantı gereksinimlerinizi karșılar
• TIA/EIA-568 standartlarına uygundur
• RJ45/RJ45 konnektörler

Maksimum veri aktarımı
• Üstün koruma maksimum veri aktarımı sağlar

Uzun süreli kullanımın keyfini çıkarın
• Snagless boot
• Paslanmaya dayanıklı konektörler
• Güvenli bağlantılar için kalıplı fiș
• Esnek PVC kılıf
• Uzun ömür için kalıplı uçlar

Kolay tanımlama
• Turuncu



 Üstün koruma
Üstün koruma, harici radyo frekans parazitlerine 
karșı koruma sağlayarak maksimum veri aktarımı 
sağlar.

TIA/EIA-568 standartlarına uygundur
Belirlenmiș veri aktarım standartlarına uygundur.

Snagless boot
The snagless boot prevents the cable from being 
accidentally disconnected by protecting the 
disconnect tab.

Paslanmaya dayanıklı konektörler
24K altın elektrolizle kaplanmıș sıkıștırılmıș pirinç 
konektörler, sinyal kalitesini optimize eden ve en iyi 
görüntü ve veri aktarımını sunan güvenli ve son 
derece dayanıklı bağlantı sağlar.

Kalıplı fiș
Kalıplı fișler, bileșenler arasında güvenli bağlantı ve 
uzun süreli kullanım sağlar.

Esnek PVC Kılıf
Esnek PVC kılıf, hassas kablo çekirdeğini korur. 
Ayrıca, uzun ömür ve kurulum kolaylığı sağlar.

Turuncu
Turuncu rengi bu kabloyu diğerlerinden ayırır, bir 
bakıșta ayırt etmenizi sağlar.

Kalıplı uçlar
Kalıplı uçlar yıpranmayı engeller ve kablonun ömrünü 
uzatır.
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İç Karton
• Ambalaj sayısı: 4
• İç karton (L x G x Y): 25 x 24 x 9,5 cm
• Brüt ağırlık: 1,24 kg
• Net ağırlık: 0,76 kg
• Dara ağırlığı: 0,48 kg
• EAN: 87 12581 50732 9

Dıș Karton
• Ambalaj sayısı: 16
• Dıș karton (L x G x Y): 49,5 x 26 x 21,5 cm
• Brüt ağırlık: 5,41 kg

• Net ağırlık: 3,04 kg
• Dara ağırlığı: 2,37 kg
• EAN: 87 12581 50731 2

Ambalaj boyutları
• Ambalaj türü: Plastik paket
• Birlikte verilen ürün sayısı: 1
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 18 x 24,5 x 3,5 cm
• Brüt ağırlık: 0,26 kg
• Net ağırlık: 0,19 kg
• Dara ağırlığı: 0,07 kg
• EAN: 87 12581 49426 1
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