
Patch Panel HD de 48 Portas Keystone em Branco com
2U
TC-KP48 (v1.0R)

• Patch Panel de 48 portas keystone vazio

• Pronto para montagem em rack 1U 19 ”

• Use com os conectores keystone TC-K25C6 e TC-K50C6 Cat6 (vendidos separadamente)

• Totalmente customizável com conectores keystone HD padrão

• Construção em metal resistente

• Etiquetas numeradas e graváveis para conectores trapezoidais

O patch panel em Branco de 48 portas TRENDnet, modelo CT-KP48, foi projetado para uso com os conectores trapezoidais Cat6

da TRENDnet (TC-K25C6 e TC-K50C6). Quando usados em conjunto, eles criam uma solução de patch panel HD keystone

adequada para aplicativos de rede gigabit de alta velocidade.

TC-KP48



48 portas
O patch panel de 48 portas keystone vazio 1U

foi projetado para uso com os conectores

keystone Cat6 da TRENDnet (vendidos

separadamente).

Design do hardware
O patch panel HD keystone apresenta um

design robusto de hardware de montagem em

rack de metal de 19 ”2U.

Conectividade
Perfeito para aplicações de rede gigabit de alta

velocidade quando usado com os conectores

keystone Cat6 da TRENDnet (vendidos

separadamente).

TC-KP48

ESPECIFICAÇÕES

Features

• Patch Panel de 24 portas keystone vazio

• Pronto para montagem em rack 1U 19 ”

• Portas pré-numeradas com etiquetas

suplementares

• Use com os conectores trapezoidais TC-

K25C6 e TC-K50C6 Cat6 (vendidos

separadamente)

Materiais

• Construção de aço SPCC

• Plásticos ABS

Dimensão

• 483 x 87 x 9mm (19 x 3.43 x 0.35 pol.)

Peso

• 462g (1.01 oz)

Garantia

• 3 anos 

Conteúdo da embalagem

• TC-KP48

• Guia de Instalação Rápido
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