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5 m
Černá

SWN2115
Připojení k síti Ethernet

Rychlý přenos dat
Zajistěte spolehlivé připojení k síti Ethernet, místním sítím (LAN) a dalším sítím pomocí 
tohoto kabelu STP/RJ45 Cat5e. Kroucená a stíněná konstrukce zvyšuje výkon na rychlost 
až na 350 MHz.

Splnění vašich specifických požadavků připojení
• Splňuje požadavky standardu TIA/EIA-568
• Konektory RJ45/RJ45

Maximalizuje datový přenos
• Vynikající stínění maximalizuje datové přenosy

Vychutnejte si zvýšenou odolnost
• Aretovací západka
• Konektory odolné proti korozi
• Lisovaný konektor zabezpečující propojení
• Pružný plášť z PVC
• Lisované koncovky pro větší odolnost



 Splňuje požadavky standardu TIA/EIA-
568
Splňuje požadovaný standard pro přenos dat.

Lisované koncovky
Lisované koncovky zabraňují roztřepení a prodlužují 
životnost kabelu.

Aretovací západka
Aretovací západka zabrání náhodnému odpojení 
kabelu odpojovacím poutkem.

Vynikající stínění
Vynikající stínění maximalizuje datový přenos díky 
ochraně před externím šumem rádiové frekvence.

Konektory odolné proti korozi
Konektory z lisované mosazi, galvanicky pokovené 
24k zlatem, vytvářejí bezpečné a mimořádně odolné 
spojení, které optimalizuje kvalitu signálu a poskytuje 
nejlepší přenos obrazu a dat.

Pružný plášť z PVC
Pružný plášť z PVC poskytuje jemnému jádru kabelu 
ochranu. Také zvyšuje odolnost a zjednodušuje 
instalaci.

Lisovaný konektor
Lisovaný konektor zajišťuje bezpečné propojení 
mezi komponenty a vyšší odolnost.
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Vnitřní krabice
• Počet spotřebitelských balení: 4
• Vnitřní obal (D x Š x V): 24,7 x 10,2 x 16 cm
• Hrubá hmotnost: 0,6 kg
• Čistá hmotnost: 0,396 kg
• Hmotnost obalu: 0,204 kg
• EAN: 87 12581 50700 8

Vnější obal
• Počet spotřebitelských balení: 16
• Vnější obal (D x Š x V): 26,2 x 22,8 x 34 cm
• Hrubá hmotnost: 2,66 kg
• Čistá hmotnost: 1,584 kg

• Hmotnost obalu: 1,076 kg
• EAN: 87 12581 50699 5

Rozměry balení
• Typ umístění poličky: Zavěšení
• Typ balení: Plastikový obal
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Rozměry balení (Š x V x H): 9,6 x 23,6 x 3,6 cm
• Hrubá hmotnost: 0,121 kg
• Čistá hmotnost: 0,099 kg
• Hmotnost obalu: 0,022 kg
• EAN: 87 12581 49645 6
•

Specifikace
Síťový kabel CAT 5e
Lisované konektory RJ45 5 m, Černá
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