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CAT 6 hálózati kábel

2 m-es

SWN2342N
Gyorsabb csatlakoztatás

a szupergyors Cat 6 hálózati kábel használatával
A számítógép hálózati csatlakoztatásának meggyorsítása érdekében. Az STP/RJ45 Cat6 
kábellel megbízható a kapcsolat az Ethernet helyi hálózattal (LAN) és egyéb hálózatokkal. 
Az árnyékolt, sodrott kialakítás növeli a sávszélességet, akár 500 MHz-ig.

Maximalizálja az adatátvitelt
• A kiváló árnyékolás maximálisra növeli az adatátvitelt
• Rendkívül gyors, akár 500 MHz-es adatátvitel
• Sodrott érpár kialakítás

Megfelel az egyedi csatlakoztatási követelményeknek
• Böngésszen az Interneten vagy hozzon létre saját hálózatot
• Megfelel a TIA/EIA-568 szabványnak
• RJ45/RJ45 csatlakozók

Nagyobb tartósság
• Biztonsági csatlakozó
• Korrózióálló csatlakozók
• Rugalmas PVC-burkolat



 Kiváló árnyékolás
A kiváló árnyékolás maximálisra növeli az 
adatátvitelt, mivel ellenáll a külső rádiófrekvenciás 
zajnak.

Megfelel a TIA/EIA-568 szabványnak
Megfelel az adatátviteli szabványnak

Biztonsági csatlakozó
A kábel kihúzásához szükséges kiálló fül védelmével 
a biztonsági csatlakozó megakadályozza a kábel 
véletlen kihúzását.

Korrózióálló csatlakozók
A 24 karátos arannyal bevont csatlakozókkal 
rendelkező tömör rézhuzal biztonságos és rendkívül 
tartós csatlakozást biztosít, amely optimalizálja a 
jelminőséget, és a lehető legjobb kép- és hangátvitelt 
biztosítja.

Rugalmas PVC-burkolat
A rugalmas PVC-burkolat védelmet nyújt az 
egyébként sérülékeny kábelerek számára. Ezenfelül 
megkönnyíti a csatlakoztatást, és tartós használatot 
biztosít.

Böngésszen az Interneten
Tökéletes választás kedvenc weboldalainak gyors 
eléréséhez, internetes audio- és videotartalmak 
letöltéséhez, valamint saját hálózati hely 
létrehozásához.

Gyors adatátvitel
A Cat6 kábel nagy sebességű, akár 500 MHz-es 
adatátvitelt kínál. Nagyobb sávszélességet tesz 
lehetővé mint a Cat5e típus, így nagy adatmennyiség, 
valamint digitális audio- és videofájlok gyorsabb 
letöltését biztosítja.

Sodrott érpár kialakítás
A sodrott érpáras kábelkialakítás csökkenti az 
áthallást a tisztább jelek érdekében.
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