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Σύνδεση σε Ethernet

Υψηλή ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων
Εξασφαλίστε αξιόπιστη σύνδεση σε Ethernet, LAN και άλλα δίκτυα με αυτό το 
καλώδιο RJ45 Cat5e. Η θωρακισμένη, περιελιγμένη σχεδίασή του αυξάνει την 
απόδοση, με ταχύτητες που φτάνουν τα 350MHz.

Ανταποκρίνεται σε συγκεκριμένες απαιτήσεις σύνδεσης
• Βύσματα RJ45/RJ45

Μεγιστοποιεί τη μεταφορά δεδομένων
• Η ανώτερη θωράκιση μεγιστοποιεί τη μεταφορά δεδομένων

Εξασφαλίστε μεγαλύτερη ανθεκτικότητα
• Χυτός ρευματολήπτης για ασφαλείς συνδέσεις
• Εύκαμπτη εξωτερική μόνωση από PVC



 Ανώτερη θωράκιση
Η ανώτερη θωράκιση μεγιστοποιεί τη μεταφορά 
δεδομένων με προστασία από τους εξωτερικούς 
θορύβους ραδιοσυχνοτήτων.

Εύκαμπτη εξωτερική μόνωση από PVC
Η εύκαμπτη εξωτερική μόνωση από PVC παρέχει 
προστασία στον ευπαθή πυρήνα του καλωδίου, 
καθώς και μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και ευκολία 
εγκατάστασης.

Χυτός ρευματολήπτης
Οι χυτοί ρευματολήπτες διασφαλίζουν τις 
σταθερές συνδέσεις μεταξύ των συσκευών και 
προσφέρουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα.

Βύσματα RJ45/RJ45
Καλύψτε τις ειδικές σας ανάγκες σύνδεσης με 
βύσματα RJ45.
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Εσωτερική συσκευασία
• GTIN: 2 48 95229 11194 7
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 1

Εξωτερική συσκευασία
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 24
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

34 x 26,2 x 22,8 εκ.
• Μικτό βάρος: 6,98 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,98 κ.
• GTIN: 1 48 95229 11194 0
• Καθαρό βάρος: 6 κ.

Διαστάσεις συσκευασίας
• Τύπος συσκευασίας: Μπλίστερ
• Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

23 x 16,7 x 6 εκ.
• Μικτό βάρος: 0,27 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,25 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,02 κ.
• EAN: 48 95229 11194 3
• Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Ανάρτηση
•

Προδιαγραφές
Καλώδιο δικτύωσης CAT 6
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