
Cisco SFP-H10GB-CU1M compatibel SFP+ - 10GbE - DAC Twinax kabel passief - 5 m

Productcode: SFPCMM5M

De SFPCMM5M is een Cisco compatibele, direct aansluitbare koperen SFP+ kabel die ontworpen, 
geprogrammeerd en getest is voor gebruik met Cisco® compatibele switches en routers en aan de 
MSA industrienormen voldoet.

Deze passieve twinaxiale kabel ondersteunt 10 gigabit Ethernet toepassingen die via SFP+ 
(Mini-GBIC) poorten zijn aangesloten. Deze koperen SFP+ kabel is hot-swappable, waardoor upgrades 
en vervangingen probleemloos kunnen worden uitgevoerd met minimale netwerkverstoringen.

Ontworpen voor high-speed prestaties, is deze SFP+ kabel met laag vermogen en lage latentie een 
voordelig alternatief voor glasvezelkabelconfiguraties, omdat hij verbindingen op korte afstand zoals 
directe netwerkschakel- of serververbindingen in een rack ondersteunt.

Alle StarTech.com SFP & SFP+ kabels worden gedekt door een levenslange garantie en gratis 
levenslange, meertalige technische ondersteuning. StarTech.com biedt een breed scala aan direct 
aansluitbare SFP kabels en SFP modules, zodat u kunt genieten van het gemak en de betrouwbaarheid 
die u nodig hebt voor gegarandeerd betrouwbare netwerkprestaties.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

    

Toepassingen

• Geschikt voor 10 Gb Ethernet- en Fiber Channel-applicaties



• Punt-naar-punt-netwerkschakelaar-/serverbindingen in 1 of meerdere rekken (Storage Area 
Networks (SAN), Network Attached Storage (NAS), opslagservers etc.)

Eigenschappen

• Gegarandeerd 100% compatibel met Cisco apparatuur

• Gebruikt een voordelige alternatieve bekabeling voor glasvezelinstallaties

• Voldoet aan Multi-Source Agreement (MSA) industrienormen

• Laag energieverbruik van minder dan 0,5 W

• StarTech.com SFP kabels worden gedekt door een levenslange garantie

Hardware

Garantiebeleid Lifetime

Compatible Brand Cisco

Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride

Prestaties

Impedantie 100 Ohm

Compatibele netwerken 10 Gbps

Vermogensopname < 0.5 W

Connector(en)

Connector A 1 - SFP+

Connector B 1 - SFP+

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur 0&degC to 70&degC

Opslagtemperatuur -40&degC to 80&degC

Fysieke 
eigenschappen

Lengte product 16.4 ft [5.0 m]



Breedte product 0.6 in [1.4 cm]

Hoogte product 0.5 in [1.2 cm]

Gewicht product 11.0 oz [311.0 g]

Verpakkingsinform
atie

Package Length 13.0 in [33.0 cm]

Package Width 10.0 in [25.5 cm]

Package Height 0.8 in [2.0 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

11.6 oz [328.0 g]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - 5 m SFP+ 10-gigabit Ethernet (10GbE) Twinax-kabel

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.


