
 

 

Philips
Síťový kabel CAT 6

2 m

SWN2342N
Připojte mě rychleji

díky superrychlému síťovému kabelu Cat 6
Připojí váš počítač do sítě rychleji. Zajistěte si spolehlivé připojení k síti Ethernet, místním 
sítím (LAN) a dalším sítím pomocí kabelu STP/RJ45 Cat6. Kroucená a stíněná konstrukce 
zvyšuje výkon s rychlostí až na 500 MHz.

Maximalizuje datový přenos
• Vynikající stínění maximalizuje datové přenosy
• Přenášejte data vysokými rychlostmi až 500 Mhz
• Provedení „kroucená dvoulinka“

Splnění vašich specifických požadavků připojení
• Surfujte na internetu nebo si vytvořte vlastní síť
• Splňuje požadavky standardu TIA/EIA-568
• Konektory RJ45/RJ45

Vychutnejte si zvýšenou odolnost
• Aretovací západka
• Konektory odolné proti korozi
• Pružný plášť z PVC



 Vynikající stínění
Vynikající stínění maximalizuje datový přenos díky 
ochraně před externím šumem rádiové frekvence.

Splňuje požadavky standardu TIA/EIA-
568
Splňuje požadovaný standard pro přenos dat.

Aretovací západka
Aretovací západka zabrání náhodnému odpojení 
kabelu odpojovacím poutkem.

Konektory odolné proti korozi
Konektory z lisované mosazi, galvanicky pokovené 
24k zlatem, vytvářejí bezpečné a mimořádně odolné 
spojení, které optimalizuje kvalitu signálu a poskytuje 
nejlepší přenos obrazu a dat.

Pružný plášť z PVC
Pružný plášť z PVC poskytuje jemnému jádru kabelu 
ochranu. Také zvyšuje odolnost a zjednodušuje 
instalaci.

Surfujte na internetu
Ideální pro vysokorychlostní přístup k oblíbeným 
stránkám, pro stahování audio a video souborů 
z internetu nebo pro vytvoření vlastní sítě.

Přenášejte data vysokými rychlostmi
Kabely Cat6 zaručují vysokorychlostní přenos dat až 
do rychlosti 500 MHz. Podporují větší šířku pásma 
než kabely Cat5e a umožňují tak rychlejší stahování 
větších objemů dat a digitálních audio a video 
souborů.

Provedení „kroucená dvoulinka“
Provedení „kroucená dvoulinka“ omezuje přeslechy. 
Výsledkem je čistší signál.
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Rozměry balení
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Plastikový obal
• Rozměry balení (Š x V x H): 10,3 x 21,7 x 4 cm
• EAN: 87 12581 57419 2
• Hrubá hmotnost: 0,113 kg
• Čistá hmotnost: 0,032 kg
• Hmotnost obalu: 0,081 kg

Vnitřní krabice
• Počet spotřebitelských balení: 4
• EAN: 87 12581 57728 5

• Hrubá hmotnost: 0,53 kg
• Vnitřní obal (D x Š x V): 23 x 15 x 11,5 cm
• Čistá hmotnost: 0,128 kg
• Hmotnost obalu: 0,402 kg

Vnější obal
• Počet spotřebitelských balení: 12
• EAN: 87 12581 57727 8
• Hrubá hmotnost: 1,89 kg
• Vnější obal (D x Š x V): 47 x 24,5 x 14 cm
• Čistá hmotnost: 0,384 kg
• Hmotnost obalu: 1,506 kg
•

Specifikace
Síťový kabel CAT 6
2 m  
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