
 

 

Philips
Cabo cruzado CAT 5e

Conectores RJ45 moldados

5 m Cor-de-laranja

SWN2165
Ligue dois computadores para transferência de dados
Transferência de dados a alta velocidade
Assegure uma ligação fiável entre dois hubs ou dois computadores para transferência de 
dados directa ou para jogos.

Vai de encontro às suas necessidades de ligação específicas
• Cumpre as especificações TIA/EIA-568
• conectores RJ45/RJ45

Maximiza a transferência de dados
• Protecção superior maximiza a transferência de dados

Desfrute de durabilidade alargada
• Revestimento sem irregularidades
• Conectores resistentes à corrosão
• Ficha moldada para ligações seguras
• Revestimento flexível em PVC
• Extremidades moldadas para durabilidade alargada

Fácil identificação
• Cor-de-laranja



 Protecção superior
Uma protecção superior maximiza a transferência de 
dados protegendo-os contra o ruído provocado por 
frequências rádio externas.

Cumpre as especificações TIA/EIA-568
Cumpre as normas de regulamentação de 
transmissão de dados.

Revestimento sem irregularidades
O revestimento sem irregularidades evita que o cabo 
seja acidentalmente desligado, protegendo a patilha 
de desactivação.

Conectores resistentes à corrosão
Os conectores comprimidos banhados por 
electrólise em bronze com ouro de 24 quilates 
proporcionam uma ligação segura e extremamente 
resistente que optimiza a qualidade do sinal e 
fornece a melhor imagem e transferência de dados.

Ficha moldada
As fichas moldadas asseguram ligações seguras entre 
os componentes e oferecem durabilidade alargada.

Revestimento flexível em PVC
O revestimento flexível em PVC oferece protecção 
para o núcleo delicado do cabo. Proporciona ainda 
maior durabilidade e facilidade de instalação.

Cor-de-laranja
A cor laranja diferencia este cabo de outros cabos, 
proporcionando rapidamente uma identificação fácil.

Extremidades moldadas
As extremidades moldadas evitam o desgaste e 
aumentam a vida do cabo.
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Embalagem Interior
• Número de embalagens para o consumidor: 4
• Embalagem interior (C x L x A): 25 x 24 x 9,5 cm
• Peso bruto: 1,24 kg
• Peso líquido: 0,76 kg
• Tara: 0,48 kg
• EAN: 87 12581 50732 9

Embalagem exterior
• Número de embalagens para o consumidor: 16
• Embalagem exterior (C x L x A): 

49,5 x 26 x 21,5 cm
• Peso bruto: 5,41 kg

• Peso líquido: 3,04 kg
• Tara: 2,37 kg
• EAN: 87 12581 50731 2

Dimensões da embalagem
• Tipo de embalagem: Blister
• Número de produtos incluídos: 1
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

18 x 24,5 x 3,5 cm
• Peso bruto: 0,26 kg
• Peso líquido: 0,19 kg
• Tara: 0,07 kg
• EAN: 87 12581 49426 1
•

Especificações
Cabo cruzado CAT 5e
Conectores RJ45 moldados 5 m Cor-de-laranja
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