
Cisco SFP-H10GB-CU2-5M compatibel - SFP+ direct
aansluitbare kabel - 2,5 m
Product ID: SFPH10GBCU25

Deze 10G SFP+ kabel biedt wat u het meest nodig hebt in uw netwerkverbindingen: betrouwbare
prestaties. Deze kabel is gemaakt volgens MSA-specificaties en volledig getest voor gegarandeerde
naadloze compatibiliteit.

Deze passieve twinaxiale kabel is een volledig 'hot pluggable', direct aansluitbare kabel, die 10 gigabit
Ethernet-toepassingen ondersteunt via SFP+ (Small Form-Factor Pluggable) poorten.

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

De SFPH10GBCU25 wordt gedekt door een 2-jarige garantie van StarTech.com en is een betrouwbare
vervangende kabel voor de Cisco® SFP-H10GB-CU2-5M.
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Certificaties, rapporten
en compatibiliteit

Toepassingen

• Geschikt voor 10 Gb Ethernet netwerkapplicaties
• Directe server verbindingen of netwerkschakelconnecties in een rack

Eigenschappen

• 100% Cisco-compatibel, gelijkwaardig aan de Cisco SFP-H10GB-CU2-
5M kabel

• Voordelig alternatief voor glasvezelmodules
• Vervult of overtreft OEM-specificaties en MSA (Multi-Source

Agreement) industrienormen
• 0,05 mm², 100 ohm impedantie
• Hot-swappable met glasvezelmodules
• Voldoet aan SFF-8431 en SFF-8432 connectorstandaard
• Laag energieverbruik: < 0,5 W
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Warranty 2 Years

Hardware Type kabel Passive Copper Cable

Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride

Prestaties Impedantie 100 Ohm

Maximale overdrachtsnelheid 10 Gbit/s

Connector(en) Connector A 1 - SFP+ Vergrendelbaar Stekker

Connector B 1 - SFP+ Vergrendelbaar Stekker

Gebruiksomgeving Bedrijfstemperatuur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)

Opslagtemperatuur -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)

Fysieke
eigenschappen

Breedte product 14 mm [0.6 in]

Draaddikte 30 AWG

Gewicht product 105 g [3.7 oz]

Hoogte product 12 mm [0.5 in]

Kabellengte 2.5 m [8.2 ft]

Kleur Zwart

Lengte product 2.5 m [8.2 ft]

Verpakkingsinformatie Verzendgewicht (verpakt) 112 g [4 oz]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd 1 - sfp+-kabel

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