Delock Przedłużacz kabla sieciowego modułu Easy 45 S/FTP
RJ45 męski do RJ45 żeński Cat.6A 1 m czarny
Opis
Kabel sieciowy Delock może być wykorzystany do
łączenia różnych urządzeń. Przykręcany żeński port RJ45
można podłączyć do modułu Delock Easy 45. Prosty
mechanizm zatrzasku zapewnia że moduł jest dobrze
zakotwiczony i ale można do łatwo usunąć w razie
potrzeby.
Łącza Easy 45
Easy 45 to modułowy system umożliwiający dodawanie
gniazdo bądź złączy HDMI lub USB w miarę potrzeb.
Moduły Easy 45 są standaryzowane i można je montować
w różnych obudowach i korytkach kablowych. Easy 45
tworzy interfejs pomiędzy siecią elektryczną a instalacjami
systemów peryferyjnych takich jak TV, monitory, drukarki,
laptopy i inne.
Specyfikacja
• Złącze:
1 x RJ45 męski >
1 x RJ45, żeński, z nakrętkami
• Odpowiedni do uchwytu modułowego Delock Easy 45
• Wymiary modułu: 22,5 x 45 mm
• Specyfikacja Cat.6A
• Ekranowana (S/FTP)
• LSZH (bezhalogenowy)
• Długość śrubek: ok. 27,8 mm
• Rodzaj kabla: 26 AWG
• Długość ze złączami: ok. 1 m
• Kolor: czarny / biały
• Materiał: PVC

Numer artykułu 87111
EAN: 4043619871117
Kraj pochodzenia: China
Opakowanie: Torba na zamek
błyskawiczny

Wymagania systemowe
• Wolny port RJ45
• Wolny port modułu Delock Easy 45
Zawartość opakowania
• Przedłużacz
• Moduł Easy 45
• 2 x śruby M3
Zdjęcia
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General
Specyfikacja :

Cat. 6A

Interface
Złącze 1:

1 x RJ45 male

Złącze 2:

1 x RJ45, żeński, z nakrętkami

Physical characteristics
Conductor gauge:

26 AWG

Materiał:

PVC

Długość:

1m

Kolor:

weiß / schwarz
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