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Γρηγορότερη σύνδεση

με αυτό το εξαιρετικά γρήγορο καλώδιο δικτύωσης Cat 6
Συνδέει τον υπολογιστή σας ταχύτερα σε ένα δίκτυο. Εξασφαλίστε αξιόπιστη σύνδεση σε 
Ethernet, LAN και άλλα δίκτυα με αυτό το καλώδιο STP/RJ45 Cat6. Η θωρακισμένη, 
περιελιγμένη σχεδίασή του αυξάνει την απόδοση με ταχύτητες που φτάνουν τα 500 MHz.

Μεγιστοποιεί τη μεταφορά δεδομένων
• Η ανώτερη θωράκιση μεγιστοποιεί τη μεταφορά δεδομένων
• Μεταφορά δεδομένων με υψηλές ταχύτητες έως 500 Mhz
• Σχεδίαση περιελιγμένου ζεύγους

Ανταποκρίνεται σε συγκεκριμένες απαιτήσεις σύνδεσης
• Περιηγηθείτε στο Διαδίκτυο ή δημιουργήστε το δικό σας δίκτυο
• Τηρεί τις προδιαγραφές TIA/EIA-568
• Βύσματα RJ45/RJ45

Εξασφαλίστε μεγαλύτερη ανθεκτικότητα
• Προστατευτικό κάλυμμα χωρίς προεξοχές
• Αντιδιαβρωτικές υποδοχές
• Εύκαμπτη εξωτερική μόνωση από PVC



 Ανώτερη θωράκιση
Η ανώτερη θωράκιση μεγιστοποιεί τη μεταφορά 
δεδομένων με προστασία από τους εξωτερικούς 
θορύβους ραδιοσυχνοτήτων.

Τηρεί τις προδιαγραφές TIA/EIA-568
Τηρεί τα υποχρεωτικά πρότυπα που αφορούν τη 
μετάδοση δεδομένων.

Προστατευτικό κάλυμμα χωρίς 
προεξοχές
Το προστατευτικό κάλυμμα χωρίς προεξοχές 
αποτρέπει την τυχαία αποσύνδεση του καλωδίου 
προστατεύοντας την προεξοχή αποσύνδεσης.

Αντιδιαβρωτικές υποδοχές
Ο συμπιεσμένος χαλκός με επιμεταλλωμένες με 
χρυσό 24K υποδοχές εξασφαλίζει ασφαλή και 
εξαιρετικά ανθεκτική σύνδεση που βελτιστοποιεί 
την ποιότητα του σήματος και παρέχει τη βέλτιστη 
δυνατή εικόνα και μεταφορά δεδομένων.

Εύκαμπτη εξωτερική μόνωση από PVC
Η εύκαμπτη εξωτερική μόνωση από PVC παρέχει 
προστασία στον ευπαθή πυρήνα του καλωδίου, 
καθώς και μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και ευκολία 
εγκατάστασης.

Περιηγηθείτε στο Διαδίκτυο
Ιδανικά για πρόσβαση υψηλής ταχύτητας στις 
αγαπημένες σας ιστοσελίδες, λήψη περιεχομένου 
ήχου και εικόνας από το Διαδίκτυο ή εγκατάσταση 
της δικής σας θέσης δικτύου.

Μεταφορά δεδομένων με υψηλές 
ταχύτητες
Τα καλώδια Cat6 διασφαλίζουν μεταφορά 
δεδομένων υψηλής ταχύτητας έως 500 MHz. 
Παρέχουν δυνατότητα μεγαλύτερου εύρους 
ζώνης σε σχέση με τα καλώδια Cat5e, γεγονός 
που επιτρέπει πιο γρήγορες λήψεις μεγάλων 
αρχείων δεδομένων, ψηφιακού ήχου και εικόνας.

Σχεδίαση περιελιγμένου ζεύγους
Το περιελιγμένο ζεύγος καλωδίων μειώνει τις 
παρεμβολές και παρέχει πιο καθαρό σήμα.
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