
2,5 m kabelgoot - spiraal - 45 mm diameter
Product ID: CMSCOILED4

Dit is een snelle, eenvoudige oplossing voor uw kabels. Uw kabels kunnen netjes worden gewikkeld en
weggewerkt met behup van deze spiraal kabelgoot. Bescherm uw kabels tegen beschadiging en elimineer
rommelige bedrading met deze uittrekbare huls

Afmetingen:

45 mm diameter x 2,5 m lang 

Deze gekrulde kabelgoot, indien gewenst, is ook verkrijgbaar in andere diameters en lengtes:

25 mm diameter x 2,5 m lang - CMSCOILED2

45 mm diameter x 1,5 m lang - CMSCOILED3

25 mm diameter x 1,5 m lang  - CMSCOILED

 

Flexibel en uittrekbaar
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Deze flexibele en uittrekbare kabelbeheeroplossing is geschikt voor kabels met verschillende lengtes en
diameters: van dunne kabels zoals telefoonladers tot dikke voedingskabels. Geniet van een nette
werkplek in slechts enkele minuten, waarbij uw kabels weg uit het zicht zijn, maar nog steeds
toegankelijk zijn. Het is een geweldige manier om de rommel van kabels en apparatuurbedrading in
kantoren, lobby's, vergaderruimtes, en op klantgerichte gebieden tot een minimum te beperken.

Bescherm uw kabels

Door uw kabels in een kabelhoes onder uw tv of bureau te plaatsen, worden ze aan het zicht onttrokken
en tegen slijtage beschermd.

Verwijder of voeg kabels op elk gewenst moment toe

Open de zijkant van de kabelgoot telkens wanneer u kabels moet controleren, toevoegen, of verwijderen.
U kunt ook op elke plaats in de hoes een opening maken, voor het geval dat u kabels moet verplaatsen of
vervangen.

Snelle en eenvoudige installatie

De kabelhoes wordt geleverd met een handige kabelklem. Houdt uw kabels bijelkaar door middel van de
kabelklem en schuif deze langs de spiraal kabelgoot om uw kabels erin te leiden/krijgen. Verder kan deze
spiraal kabelgoot ook tot de gewenste lengte worden ingekort.

Herbruikbaar 

De kabelhuls is gemaakt van duurzaam polyethyleen en kan gemakkelijk opnieuw worden gebruikt.

De CMSCOILED4 heeft 2 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.
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Certificaties, rapporten
en compatibiliteit

Toepassingen

• Organiseer en bescherm uw kabels en bedrading in kantoren en
gedeelde werkplekken

• Uw kabels netjes wegwerken in lobby's, vergaderruimtes, en op
klantgerichte gebieden

Eigenschappen

• Houdt uw kabels netjes en georganiseerd en bescherm deze tegen
schuring

• Snelle en eenvoudige installatie dankzij meegeleverde kabelklem
• De flexibele en uittrekbare spiraal kabelhoes is geschikt voor

verschillende soorten kabels: van dunne kabels zoals telefoonladers
tot dikke voedingskabels

• Verwijder of voeg kabels eenvoudig toe, op elk gewenst moment
• Herbruikbare huls gemaakt van duurzaam polyethyleen
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Warranty 2 Years

Fysieke
eigenschappen

Breedte product 45.000

Gewicht product 479.000

Hoogte product 45.000

Kleur Zwart

Lengte product 2500.000

Type behuizing Polyethylene

Verpakkingsinformatie Package Height 60.000

Package Length 460.000

Package Width 340.000

Verzendgewicht (verpakt) 521.000

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd 1 - Kabelbeheerhuls

1 - Kabelinbrengtool

1 - verkorte handleiding

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