
 

 

Philips
CAT 5e-netwerkkabel

Gegoten RJ45-aansluitingen
5 m
Grijs

SWN2005T
Maak verbinding met Ethernet

Razendsnelle gegevensoverdracht
Met deze afgeschermde Cat5e-kabel hebt u altijd een betrouwbare verbinding met 
Ethernet-netwerken, draadloze lokale netwerken en andere UTP/RJ45-netwerken.

Voldoet aan uw specifeke verbindingsvereisten
• Voldoet aan TIA/EIA-568
• RJ45/RJ45-aansluitingen

Verbeterde duurzaamheid
• Stekkerhuls
• Roestbestendige aansluitingen
• Gegoten stekker voor veilige verbindingen
• Flexibele PVC-aansluiting
• Gegoten uiteinden voor verlengde duurzaamheid



 Voldoet aan TIA/EIA-568
Voldoet aan de verplichte standaard voor 
gegevensoverdracht.

Stekkerhuls
Het beschermkapje voorkomt, door het lipje af te 
schermen, dat de kabel per ongeluk losraakt.

Roestbestendige aansluitingen
Gecomprimeerd koper met 24-karaats vergulde 
aansluitingen zorgt voor een veilige en extreem 
duurzame aansluiting die de signaalkwaliteit 
optimaliseert en de beste beeld- en 
gegevensoverdracht biedt.

Gegoten stekker
De gegoten stekkers zorgen voor veilige 
verbindingen tussen componenten en verlengen de 
duurzaamheid.

Flexibele PVC-aansluiting
Flexibele PVC-aansluiting die de gevoelige kern van 
de kabel beschermt. Zorgt voor een verlengde 
duurzaamheid en is gemakkelijk te installeren.

Gegoten uiteinden
Gegoten uiteinden voorkomen dat de kabel gaat 
rafelen en verlengen de levensduur van uw kabel.
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Afmetingen van de verpakking
• Verpakkingstype: Ophanghaakje
• Aantal producten: 1
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

15 x 15 x 2,5 cm
• Brutogewicht: 0,125 kg
• Nettogewicht: 0,005 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,12 kg
• EAN: 87 12581 49582 4

Omdoos
• Aantal consumentenverpakkingen: 24
• Omdoos (L x B x H): 32 x 15 x 28 cm
• Brutogewicht: 3,56 kg
• Nettogewicht: 0,12 kg
• Gewicht van de verpakking: 3,44 kg
• EAN: 87 12581 50569 1
•

Specificaties
CAT 5e-netwerkkabel
Gegoten RJ45-aansluitingen 5 m, Grijs
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