
Cat6A Keystone Jack Blindado da TRENDnet - Pacote de 6, modelo TC-K06C6A inclui 6 Cat6A keystone jacks blindados para uso com o patch panel

blindado TC-KP24S da TRENDnet. Esses keystone jacks de metal foram projetados para aplicações de rede Ethernet de cobre gigabit e 10G. Cada

keystone jack blindado foi projetado para uso com o cabeamento blindado Cat6A, que elimina EMI e crosstalk, garantindo desempenho de pico e

integridade de dados. Esses Cat6A keystone jacks blindados apresentam um conveniente design sem ferramentas, com etiquetas codificadas por cores

T568A e T568B para fácil terminação de cabos.

Cat6A Keystone Jack Blindados– Pacote de 6
TC-K06C6A (v1.0R)

• 6 unidades Cat6A keystone jacks sem ferramentas

• Design com ângulo de terminação de 180°

• Cat6A para conexão em cobre estável com switches Gigabit & 10G

• Compatível com cabeamento Cat5e, Cat6 e Cat6A

• Rotulagem com código de cores para esquemas de cabeamento T568A e T568B

• Contatos banhados a ouro para melhorar a condutividade e a resistência à corrosão

• Use com o patch panel blindado TC-KP24S (vendido separadamente)

TC-K06C6A



Design Blindado
O design com carcaça de metal blindado
protege contra ruído de EMI / RFI para
uma conexão mais estável

Desempenho Cat6
Cada Cat6A keystone jack blindado
fornece velocidades de até 10 Gbps em
100m (328 pés) de cabeamento
Ethernet Cat6A.

Design sem ferramentas
Design sem ferramentas com separação
de fios para fácil instalação

Codificação de cores conveniente
Rotulagem com código de cores para
esquemas de cabeamento T568A e
T568B

Compatibilidade
Funciona com patch panels blindados
em branco e placas de parede

Pacote de 6
Inclui seis Cat6A keystone jacks para
uso com o patch panel blindado 
TC-KP24S da TRENDnet

Construção metálica
Cada keystone jack apresenta design
todo em metal para uma maior
durabilidade

Características • 6 unidades Cat6A keystone jacks sem ferramentas
• Design com ângulo de terminação de 180°
• Cat6A para conexão em cobre estável com switches Gigabit &

10G
• Rotulagem com código de cores para esquemas de

cabeamento T568A e T568B
• Contatos banhados a ouro para melhorar a condutividade e a

resistência à corrosão
• Use com o patch panel blindado TC-KP24S (vendido

separadamente)

Dimensão • 38 x 22 x 17mm (1,5 x 0,87 x 0,67 pol.)

Peso • 26g (0,92 oz)

Garantia • 3 anos 

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

• TC-K06C6A x 6
• Abraçadeiras x 6
• Guia de Instalação Rápido

Especificações

TC-K06C6A

Todas as referências à velocidade são apenas para fins comparativos. As especificações, o tamanho e a forma do produto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio e a aparência real do produto 
pode diferir da apresentada aqui.
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