
 

 

Philips
Мрежов кабел CAT 6

2 м

SWN2342N
Свържи ме по-бързо

със свръхбързия мрежов кабел Cat 6
Свързва вашия компютър по-бързо към мрежата. Осигурете надеждна връзка към Ethernet, 
локални мрежи (LAN) и други мрежи с този STP/RJ45 Cat6 кабел. Екранираната, усукана 
конструкция повишава производителността и скоростта до 500 MHz.

Максимизира скоростта на пренос на данни
• Първокласната екранировка максимизира скоростта на предаване на данни
• Прехвърляне на данни с висока скорост, до 500 Mhz
• Конструкция "усукана двойка"

Посреща специфичните ви нужди за свързване
• Търсете в интернет или създайте своя собствена мрежа
• Отговаря на спецификациите TIA/EIA-568
• Съединители RJ45/RJ45

Възползвайте се от по-дългия период на експлоатация
• Гладко зареждане
• Корозионноустойчиви съединители
• Гъвкава PVC изолация



 Първокласна екранировка
Първокласната екранировка максимизира 
скоростта на предаване на данни чрез 
предпазване от околния радиочестотен шум.

Отговаря на спецификациите TIA/EIA-
568
Отговаря на задължителния стандарт за пренос 
на данни.

Гладко зареждане
Гладкото зареждане пази кабела от случайно 
изключване, като предпазва палеца за откачване.

Корозионноустойчиви съединители
Формованият месинг със съединители, покрити с 
24 карата злато, създава здрава и изключително 
трайна връзка, която оптимизира качеството на 
сигнала и осигурява най-добро пренасяне на 
картина и данни.

Гъвкава PVC изолация
Гъвкавата PVC изолация предпазва нежната 
сърцевина на кабела. Тя също допринася за 
удължената експлоатация и лекота при 
инсталиране.

Търсете в интернет
Идеален за високоскоростен достъп до 
любимите ви уеб сайтове, за изтегляне на аудио и 
видео съдържание от интернет или за създаване 
на ваша собствена мрежа.

Прехвърляне на данни с висока 
скорост
Кабелите Cat6 позволяват прехвърляне на данни 
с висока скорост, до 500 MHz. Те осигуряват по-
широка честотна лента в сравнение с кабелите 
Cat5e, което позволява по-бързо изтегляне на 
големи файлове с данни или цифрово аудио и 
видео.

Конструкция "усукана двойка"
Конструкцията "усукана двойка" на този кабел 
намалява "кръстосаните изкривявания" и 
осигурява по-ясен сигнал.
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Габарити на опаковката
• Брой включени продукти: 1
• Тип опаковка: Блистер
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

10,3 x 21,7 x 4 см
• EAN: 87 12581 57419 2
• Бруто тегло: 0,113 кг
• Нето тегло: 0,032 кг
• Тегло с опаковката: 0,081 кг

Вътрешен кашон
• Брой потребителски опаковки: 4
• EAN: 87 12581 57728 5

• Бруто тегло: 0,53 кг
• Вътрешен кашон (л x Ш x В): 23 x 15 x 11,5 см
• Нето тегло: 0,128 кг
• Тегло с опаковката: 0,402 кг

Външен кашон
• Брой потребителски опаковки: 12
• EAN: 87 12581 57727 8
• Бруто тегло: 1,89 кг
• Външен кашон (л x Ш x В): 47 x 24,5 x 14 см
• Нето тегло: 0,384 кг
• Тегло с опаковката: 1,506 кг
•
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