
 

 

Philips
CAT 6-netwerkkabel

2 m

SWN2342N
Snellere aansluiting

met deze supersnelle CAT 6-netwerkkabel
Zorg voor een snellere verbinding tussen de computer en het netwerk dan ooit. Met deze STP/RJ45 

CAT 6-kabel bent u verzekerd van een betrouwbare verbinding met onder meer ethernet- en LAN-

netwerken. Het afgeschermde, gedraaide ontwerp staat garant voor betere prestaties en snelheden tot 

500 MHz.

Optimaliseert de gegevensoverdracht
• Superieure afscherming verbetert de gegevensoverdracht
• Breng gegevens over met een hoge snelheid tot 500 MHz
• Getwist paar

Voldoet aan uw specifeke verbindingsvereisten
• Surf op internet of maak uw eigen netwerk
• Voldoet aan TIA/EIA-568
• RJ45/RJ45-aansluitingen

Verbeterde duurzaamheid
• Stekkerhuls
• Roestbestendige aansluitingen
• Flexibele PVC-aansluiting



 Superieure afscherming
Superieure afscherming verbetert de 
gegevensoverdracht door externe ruis op de 
radiofrequentie tegen te gaan.

Voldoet aan TIA/EIA-568
Voldoet aan de verplichte standaard voor 
gegevensoverdracht.

Stekkerhuls
Het beschermkapje voorkomt, door het lipje af te 
schermen, dat de kabel per ongeluk losraakt.

Roestbestendige aansluitingen
Gecomprimeerd koper met 24-karaats vergulde 
aansluitingen zorgt voor een veilige en extreem 
duurzame aansluiting die de signaalkwaliteit 
optimaliseert en de beste beeld- en 
gegevensoverdracht biedt.

Flexibele PVC-aansluiting
Flexibele PVC-aansluiting die de gevoelige kern van 
de kabel beschermt. Zorgt voor een verlengde 
duurzaamheid en is gemakkelijk te installeren.

Surf op internet
Perfect voor een zeer snelle toegang tot uw 
favoriete websites, het downloaden van audio- en 
videobestanden of het opzetten van uw eigen 
netwerklocatie.

Zeer snelle gegevensoverdracht
Met een CAT 6-kabel kunnen gegevens met een 
snelheid tot 500 MHz worden overgebracht. Dit 
type kabel heeft een grotere bandbreedte dan de 
CAT 5e-kabel, waardoor u grote gegevensbestanden 
en digitale audio- en videobestanden veel sneller 
kunt downloaden.

Getwist paar
Het getwist paar vermindert overspraak en zorgt 
voor duidelijkere signalen.
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Afmetingen van de verpakking
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Blister
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

10,3 x 21,7 x 4 cm
• EAN: 87 12581 57419 2
• Brutogewicht: 0,113 kg
• Nettogewicht: 0,032 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,081 kg

Binnendoos
• Aantal consumentenverpakkingen: 4
• EAN: 87 12581 57728 5

• Brutogewicht: 0,53 kg
• Binnendoos (L x B x H): 23 x 15 x 11,5 cm
• Nettogewicht: 0,128 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,402 kg

Omdoos
• Aantal consumentenverpakkingen: 12
• EAN: 87 12581 57727 8
• Brutogewicht: 1,89 kg
• Omdoos (L x B x H): 47 x 24,5 x 14 cm
• Nettogewicht: 0,384 kg
• Gewicht van de verpakking: 1,506 kg
•

Specificaties
CAT 6-netwerkkabel
2 m
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