Delock Λεπτό Καλώδιο RJ45 Cat.8.1 S/FTP 1 μ.
Περιγραφή
Αυτό το καλώδιο δικτύου της Delock μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για σύνδεση διαφορετικών συσκευών σε
δίκτυο, π.χ. ένα NIC σε ένα πίνακα βυσμάτων ή
συνδέσεων.
Το καλώδιο δικτύου Cat.8.1 με πιστοποίηση GHMT
πληροί τις σύγχρονες απαιτήσεις για τις συνδέσεις
Ethernet με 25 και 40 Gbps σε μήκη έως και 30 μέτρα.
Αυτό το καθιστά ιδανικό για χρήση σε κέντρα δεδομένων
καθώς και σε μετάδοση ανώτατης στάθμης ήχου ή
βίντεο.

Προδιαγραφές
• Συνδετήρας:
1 x αρσενικό RJ45 >
1 x αρσενικό RJ45
• 1:1 συνδέθηκε EIA/TIA568
• Προδιαγραφές Cat.8.1
• GHMT: 2 Connector Channel (30m), Copper, Class I up to 2GHz, ISO/IEC 11801-1
Ed.1.0 (2017-11)
• Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 40 Gbps
• Σύνθετη αντίσταση: 100 Ohm
• S/FTP (Screened / Foiled Twisted Pair)
• Ζεύγος σε μεταλλική κάλυψη (PiMF)
• Συνολική προστασία: επένδυση με επικασσιτερωμένο χαλκό
• Αγωγός: λανθάνον καλώδιο χαλκού
• Μετρητής καλωδίου: 24 AWG
• LS0H (δεν περιέχει αλογόνο)
• Χρώμα: κίτρινο
• Διάμετρος καλωδίου: περίπου 7,5 mm
• Μήκος καλωδίου: περ. 1 m

Αρ. προϊόντος 86581
EAN: 4043619865819
Χώρα προέλευσης: China
Συσκευασία: Poly bag

Απαιτήσεις συστήματος
• Μία ελεύθερη θηλυκή θύρα RJ45
Περιεχόμενα συσκευασίας
• Καλώδιο προσωρινής σύνδεσης
Εικόνες
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General
Tehnički podaci:

Cat. 8.1

Interface
Priključak 1:

1 x RJ45 male

Priključak 2:

1 x RJ45 muški

Physical characteristics
Boja kabela:

žuta

Promjer kabela:

7,5 mm

Cable length incl. connector:

1m

Conductor material:

copper

Conductor gauge:

24 AWG

Shielding:

S/FTP
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