
1,8 m Cat 6 blauwe gegoten RJ45 UTP gigabit Cat6
netwerkkabel - 1,8 m patchkabel
Product ID: C6PATCH6BL

De C6PATCH6BL 1,8 m Cat 6 patchkabel voldoet aan of overtreft alle categorie 6 kabelspecificaties en
zorgt zo voor betrouwbare gigabit netwerkverbindingen, en is daarnaast voorzien van een duurzame
blauwe PVC-mantel, waardoor u uw netwerkkabels, indien nodig, van een kleurcode kunt voorzien.

Voor langdurige prestaties is deze hoogwaardige Cat 6 patchkabel voorzien van een aangegoten PVC-
trekontlasting die voorkomt dat de RJ45 connectoreindpunten in een scherpe hoek worden gebogen,
waardoor het risico van kabelbeschadiging en dus slechtere netwerkprestatie wordt verminderd.

Deze gigabit patchkabel is uitsluitend gemaakt van hoogwaardig materiaal, levert betrouwbare prestaties
en wordt gedekt door onze levenslange garantie.
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100% koper - waardevoller

Cat6-kabels van StarTech.com zijn gemaakt van hoogwaardige koperen geleiders. Hoewel vele
kabelfabrikanten een 'goedkopere' kabel aanbieden, bestaande uit een aluminiumkern met koperen
coating, kiezen wij voor compromisloze kwaliteit om de allerhoogste waarde en topprestatie voor uw
netwerkkabel te garanderen. 

0,25 mm² draad

Deze Cat6-kabel is gemaakt van een 0,25 mm² koperdraad ter ondersteuning van vele verschillende
Ethernet-applicaties zoals Power over Ethernet (PoE). Omdat wij een hoogwaardige koperdraad
gebruiken, bieden onze kabels gemakkelijk het vermogen dat vereist is voor Power over Ethernet-
applicaties, waarbij de kwalitatief mindere aluminiumkabels met koperen coating kunnen leiden tot
onvoldoende vermogen, warmteontwikkeling, beschadiging van apparatuur en zelfs brand.

50 micron gouden connectors

Deze aangegoten patchkabel is voorzien van hoogwaardige connectors gemaakt van 50 micron goud, wat
leidt tot een optimaal geleidingsvermogen en geen enkel signaalverlies vanwege oxidatie of corrosie.
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Certificaties, rapporten
en compatibiliteit

Toepassingen

• Voor het aansluiten van voor PoE geschikte apparaten op gigabit
netwerken

• Patchverbindingen van de netwerkhub naar het distributiepaneel
• Voor het aansluiten van een werkstation op een RJ45-wandcontact
• Data, voice en video leveren via gigabit netwerken

Eigenschappen

• Gegoten RJ45-connectoren
• Zorgvuldig gemaakt en getest zodat Near End Crosstalk (NEXT) en

Return Loss ruim binnen de acceptabele grenzen blijven
• Gekleurde afscherming voor eventuele kleurcodering
• Hoogwaardig koperdraad met 0,25 mm² dikte
• ETL-geverifieerd
• Nominale prestatie tot 650 Mhz
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Warranty Lifetime

Hardware Aantal geleiders 4 Pair UTP

Brandbestendigheid CMG goedgekeurd (algemeen doel)

Kabelstandaard TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B

Type kabel Gegoten

Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride

Prestaties Kabelspecificatie CAT6 - 650 MHz

Connector(en) Connector A 1 - RJ-45 Mannelijk

Connector B 1 - RJ-45 Mannelijk

Fysieke
eigenschappen

Draaddikte 24 AWG

Gewicht product 80 g [2.8 oz]

Kabellengte 1.8 m [6 ft]

Kleur Blauw

Lengte product 1.8 m [6 ft]

Type geleider Gevlochten koper

Verpakkingsinformatie Verpakkingsaantal 1

Verzendgewicht (verpakt) 80 g [2.8 oz]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd 1 - 1,8 m Cat6 netwerkkabel - blauw

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.
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