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Średnica minimalna. Maksymalna elastyczność.
Oszczędzające miejsce kable CAT 6 slim.

Ponad 30 procent cieńszy niż zwykłe kable i wyjątkowo krótkie złącze - w tym zabezpieczenie przed załamaniem 
o długości zaledwie 4,2 mm. Białe, szare lub czarne, o długości od 0,15 do 20 m. Kable CAT 6 slim są idealne 
wszędzie tam, gdzie jest mało miejsca: w szafach serwerowych, centrach danych lub komputerowych.  
Dla większego porządku i wystarczających szczelin, w których ciepło może optymalnie krążyć.

Goobay 
CAT 6Smukły kabel połączeniowy,U/UTP
materiał: miedź

•  nieekranowany kabel LAN/kabel sieciowy do podłączenia urządzeń 
sieciowych z 2 wtykami RJ45

•  niewielki promień zgięcia, wyjątkowo elastyczny, nadaje się idealnie do 
układania za listwami przypodłogowymi w celu zaoszczędzenia miejsca

•  niewielka średnica kabla wynosząca zaledwie 3,6 mm
•  odpowiedni dla Power over Ethernet (PoE)
•  krótki wtyk z zabezpieczeniem zatrzasku, z pozłacanymi stykami
•  informacja o długości na spiczastej tulejce chroniącej  

przed zgięciem Slimline
•  kolejność par zgodnie z normą EIA/TIA 568B

max. przepustowość 250 MHz

Specification CAT 6

Typ kabla Kabel okrągły

Wewnętrzna Materiał przewodzący CU (miedź)

AWG 30/7 (stranded)

Klasa ekranowanie U/UTP

Połączenie, materiał obudowy PVC

Średnica płaszcza kabla 3.6 mm

Ochrona kink obustronnie

Połączenie typu Wtyk RJ45 (8P8C)

Połączenie, ekranowanie nie

Połączenie 2, typu Wtyk RJ45 (8P8C)

Zabezpieczenie zatrzask obustronnie

Styki EIA/TIA-568B

Długość 
kabla

Szary Czarny Biały

Bulk Bulk Bulk

0,15 m 71545 71547 71549

0,25 m 71546 71548 71550

0,50 m 93750 93713 93691

1,00 m 93752 93714 93692

2,00 m 93751 93715 93693

3,00 m 93753 93716 93694

5,00 m 93754 93717 93695

7,50 m 93733 93729 93696

10,00 m 93734 93730 93710

15,00 m 93735 93731 93711

20,00 m 93736 93712
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