
Painéis de conexões de 16/24/48 portas Cat. 6
TC-P16C6 (1.0)

Prepare-se para a Ethernet Gigabit de cobre com os painéis de conexões RJ-45 UTP Cat. 6 da TRENDnet. Esses painéis de conexões são certificados

para a Categoria 6 de 250 Mhz, perfeitos para as conexões de Ethernet Gigabit de cobre. Os painéis de conexões Cat. 6 de 16/24/48 portas da

TRENDnet são ideais para aplicações de rede Ethernet, Fast Ethernet e Ethernet Gigabit de cobre (1000Base-T). O uso dos produtos Cat. 6 da

TRENDnet agora o preparará para a rede de banda larga do futuro sem precisar recabear a sua rede.

• Gigabit ready rack mount 16-port panel

• Cat6 patch panels deliver a steady 250Mhz connection to copper Gigabit switches

• Ideal solution for Ethernet, Fast Ethernet and Gigabit applications

• Use with TRENDnet TC-PDT Punch Down Tool

TC-P16C6



• Atende as normas ANSI/EIA/TIA 568-B.2-1 e ISO/IEC 11801
• Nova versão de blocos de terminal tipo 110D IDC (use a ferramenta tipo 110 ou Krone)
• Etiquetas codificadas por cor para os esquemas de fiação T568A e T568B
• Ângulo de 180° (horizontal)
• Pronto para Ethernet Gigabit de cobre 1000Base-T
• Compatível com cabeamento Cat. 3, 4, 5, 5e e 6
• Funciona perfeitamente com a ferramenta de inserção TC-PDT
• Temperatura de operação: -40° ~ 80° C (-40° ~ 176° F)
• Listado no UL E157358
• Projeto para montagem em rack de 19" padrão
• 1 ano de garantia
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