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SWN2342N
Szybsze połączenie

dzięki superszybkiemu przewodowi sieciowemu kategorii 6
Szybsze połączenie komputera z siecią. Przewód STP/RJ45 kategorii 6 zapewnia 
niezawodne połączenie z siecią Ethernet, sieciami lokalnymi (LAN) i innymi sieciami. 
Ekranowany, skręcony przewód poprawia działanie i zwiększa prędkość do 500 MHz.

Maksymalizuje przesył danych
• Doskonałe ekranowanie maksymalizujące przesył danych
• Możliwość przesyłu danych z prędkością do 500 MHz
• Skręcony przewód

Zapewnia wymaganą swobodę podłączenia
• Surfuj w Internecie lub utwórz własną sieć
• Spełnia wymagania TIA/EIA-568
• Złącza RJ45/RJ45

Większa trwałość
• Osłona wtyku
• Złącza odporne na korozję
• Elastyczna koszulka z PCW



 Doskonałe ekranowanie
Doskonałe ekranowanie maksymalizujące przesył 
danych, dzięki ochronie przed zewnętrznymi 
zakłóceniami radiowymi.

Spełnia wymagania TIA/EIA-568
Spełnia wymagania określone przez standardy 
przesyłania danych.

Osłona wtyku
Osłona wtyku zapobiega przypadkowemu odłączeniu 
przewodu, chroniąc zaczep zwalniający.

Złącza odporne na korozję
Zastosowanie w tych złączach prasowanego 
mosiądzu z powłoką z 24-karatowego złota zapewnia 
bezpieczne i niezmiernie trwałe połączenie, 
najwyższą jakość sygnału oraz optymalny przesył 
obrazu i danych.

Elastyczna koszulka z PCW
Elastyczna koszulka z PCW chroni delikatną żyłę 
przewodu. Ponadto zapewnia jego większą trwałość 
i łatwość instalacji.

Surfuj w Internecie
Zapewnia dużą szybkość dostępu do ulubionych 
stron internetowych oraz pobierania treści audio i 
wideo. Pozwala również na skonfigurowanie własnej 
lokacji sieciowej.

Szybki przesył danych
Przewody kategorii 6 umożliwiają szybki przesył 
danych z prędkością do 500 MHz. Zapewniają 
większą przepustowość niż przewody kategorii 5e, 
co pozwala szybciej pobierać duże ilości danych oraz 
plików audio i wideo.

Skręcony przewód
Skręcony przewód ogranicza przesłuch i zapewnia 
czystszy sygnał.
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