Delock Cablu RJ45 Cat.8.1 S/FTP subțire 1 m
Descriere scurta
Acest cablu de rețea de la Delock este folosit pentru a
conecta diferite echipamente de rețea, cum ar fi un patch
panel sau un comutator.
Cablul de rețea Cat.8.1 certificat GHMT îndeplinește
cerințele moderne pentru conexiunile Ethernet cu 25 și 40
Gbps la o lungime de până la 30 de metri. Acest lucru îl
face ideal pentru utilizarea în centrele de date, precum și
pentru transmisiile audio sau video high-end.

Specificatii
• Conectori:
1 x RJ45 tată >
1 x RJ45 tată
• Conectat 1:1 EIA/TIA568
• Specificaţie Cat.8.1
• GHMT: 2 Connector Channel (30m), Copper, Class I up to 2GHz, ISO/IEC 11801-1
Ed.1.0 (2017-11)
• Rată de transfer a datelor de până la 40 Gbps
• Impedanţă: 100 Ohm
• S/FTP (Screened / Foiled Twisted Pair)
• Pereche în folie metalică (PiMF)
• Ecranare generală: împletitură de cupru din tablă
• Conductor: sârmă de cupru elicoidală
• Grosime cablu: 24 AWG
• LS0H (fără halogen)
• Culoare: galben
• Diametru cablu: ca. 7,5 mm
• Lungime cablu: aprox. 1 m

Nr. 86581
EAN: 4043619865819
Țara de origine: China
Pachet: Poly bag

Cerinte de sistem
• Un port RJ45 mamă disponibil
Pachetul contine
• Cablu Patch
Imagini
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General
Specification:

Cat. 8.1

Interface
Conector 1:

1 x RJ45 male

Conector 2:

1 x RJ45 tată

Physical characteristics
Cable colour:

yellow

Cable diameter:

7,5 mm

Cable length incl. connector:

1m

Conductor material:

copper

Conductor gauge:

24 AWG

Shielding:

S/FTP
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