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Sieťový kábel CAT 6
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SWN2342N
Pripoj ma rýchlejšie

so super rýchlym sieťovým káblom Cat 6
Pripojí váš počítač do siete rýchlejšie. Pomocou kábla STP/RJ45 Cat6 zaistíte spoľahlivé 
pripojenie do sietí Ethernet, lokálnych sietí (LAN) a iných sietí. Jeho krútená konštrukcia 
s tienením zvyšuje výkon s rýchlosťami až 500 MHz.

Maximalizuje prenos údajov
• Dokonalé tienenie maximalizuje prenosy údajov
• Prenos dát vysokými rýchlosťami až do 500 MHz
• Dizajn skrúteného páru

Vyhovuje vašim špecifickým požiadavkám na pripojenie
• Surfujte po internete alebo si vytvorte vlastnú sieť
• Vyhovuje špecifikáciám TIA/EIA-568
• Konektory RJ45/RJ45

Vychutnajte si predĺženú životnosť
• Nezadrhujúca manžeta
• Konektory odolné voči korózii
• Flexibilný PVC plášť



 Dokonalé tienenie
Dokonalé tienenie maximalizuje prenos údajov, lebo 
chráni pred externým rádiofrekvenčným rušením.

Vyhovuje špecifikáciám TIA/EIA-568
V súlade s nariadenou normou pre prenos údajov.

Nezadrhujúca manžeta
Nezadrhujúca manžeta zabraňuje náhodnému 
odpojeniu kábla - chráni odpájacie pútko.

Konektory odolné voči korózii
Lisovaná mosadz s galvanicky pokovenými 24K 
pozlátenými konektormi vytvára bezpečné a 
extrémne odolné pripojenie, ktoré optimalizuje 
kvalitu signálu a dodáva najlepší obraz a prenos 
údajov.

Flexibilný PVC plášť
Flexibilný PVC plášť zaisťuje ochranu citlivého jadra 
kábla. Tiež poskytuje zvýšenú odolnosť a jednoduchú 
inštaláciu.

Surfujte po internete
Výborný na vysokorýchlostný prístup na vaše 
obľúbené webové stránky, preberanie hudobných 
súborov a videí z internetu alebo nastavenie vašej 
vlastnej sieťovej lokality.

Prenos dát vysokými rýchlosťami
Káble Cat6 zabezpečujú prenos dát vysokými 
prenosovými rýchlosťami až do 500 MHz. Umožňujú 
väčšiu šírku pásma ako káble Cat5e, vďaka čomu 
budete môcť sťahovať veľké množstvá dát a 
digitálnych videí či hudby rýchlejšie.

Dizajn skrúteného páru
Dizajn skrúteného páru znižuje zdvojenie a zaisťuje 
jasnejšie signály.
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Rozmery balenia
• Počet kusov výrobkov v balení: 1
• Typ balenia: Balenie blister
• Rozmery balenia (Š x V x H): 10,3 x 21,7 x 4 cm
• EAN: 87 12581 57419 2
• Hmotnosť brutto: 0,113 kg
• Čistá hmotnosť: 0,032 kg
• Hmotnosť obalu: 0,081 kg

Vnútorný kartón
• Počet užívateľských balení: 4
• EAN: 87 12581 57728 5

• Hmotnosť brutto: 0 53 kg
• Vnútorný kartón (D x Š x V): 23 x 15 x 11,5 cm
• Čistá hmotnosť: 0,128 kg
• Hmotnosť obalu: 0,402 kg

Vonkajšia lepenka
• Počet užívateľských balení: 12
• EAN: 87 12581 57727 8
• Hmotnosť brutto: 1,89 kg
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 47 x 24,5 x 14 cm
• Čistá hmotnosť: 0,384 kg
• Hmotnosť obalu: 1,506 kg
•

Technické údaje
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