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Quantidade de Ciclos
de Inserção

750

Diâmetro do cabo
(mm)

26 AWG a 24 AWG

Tipo de Cabo U/UTP

Material do Contato
Elétrico

8 vias em bronze fosforoso com 50µin (1,27µm) de ouro e 100µin (2,54µm) de níquel

Material do Corpo do
Produto

Termoplástico não propagante a chama UL 94V-2

Padrão de Montagem T568A ou T568B

Tipo de Conector RJ-45

Cor Transparente

Profundidade (mm) 21.4mm

Largura (mm) 11.7mm

Altura (mm) 10.7mm

Identificação Logotipo SOHO no corpo do produto

Vantagem Não necessita de alinhador e separador

Beneficios Instalação mais rápida e prática

Compatibilidade
Cabos sólidos
Alicate de Crimpagem RJ-45 de passagem SohoPlus

Ambiente de
Operação

Não agressivo

Ambiente de
Instalação

Interno

CONECTOR RJ-45 MACHO DE
PASSAGEM CAT.6 SOHOPLUS
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Normas ANSI/TIA/EIA-568-C.2              
ANSI/TIA/EIA-569  
ANSI/TIA/EIA-570-A       
ISO/IEC 11801           
FCC part 68                  
ANSI/TIA/EIA-606-A      

Certificações UL Listed E173971

RoHS Este produto está em conformidade com a Diretiva Europeia RoHS: uma medida restritiva ao uso de
metais pesados na fabricação dos produtos e relacionada à preservação do meio-ambiente.

Garantia 12 meses

Tipo de Embalagem Disponível em:

Caixas com 500 peças
Pacotes plásticos com 10 peças

Temperatura de
Operação (ºC)

-10ºC a 60ºC


