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Jest to specjalny kabel z dwoma plastikowymi
światłowodami do transmisji danych oraz dwiema
żyłami miedzianymi do rozprowadzania zasilania.
Dostarczane kable posiadają zarobione złącza
sieciowe. Za pomocą kabli sieciowych dokonuje się
połączeń między jednostkami CCU a ekspanderami
audio.
Dostarczane kable mają różne długości. Rozszerzenie
(/xx) w oznaczeniu typu sygnalizuje długość kabla.
Tylko kabel LBB 4416/00 jest dostarczany bez złączy.
Odpowiednie złącza są dostępne oddzielnie (LBB
4417/00).
 

Certyfikaty i świadectwa

Region Certyfikacja

Europa CE

Zamówienia - informacje

LBB 4416/00 Kabel sieciowy o dł. 100 m
Hybrydowy kabel sieciowy systemu Praesideo, 100 m,
bez złączy, do tworzenia kabli o niestandardowej
długości. Do stosowania ze złączami sieciowymi
LBB4417/00.
Numer zamówienia LBB4416/00

LBB 4417/00 Zestaw złączy sieciowych (20 szt.)
Złącza sieciowe systemu Praesideo, do stosowania z
kablem sieciowym LBB4416/00, umożliwiają
utworzenie 10 kabli o niestandardowej długości
(zestaw 20 szt.).
Numer zamówienia LBB4417/00

LBB 4418/00 Zestaw narzędzi do zarabiania złączy kab-
lowych
Futerał z narzędziami specjalnymi do tworzenia kabli
sieciowych o niestandardowej długości.
Numer zamówienia LBB4418/00

LBB 4416/01 Kabel sieciowy o dł. 0,5 m
Hybrydowy kabel sieciowy systemu Praesideo, długość
0,5 m ze złączami sieciowymi.
Numer zamówienia LBB4416/01

LBB 4416/02 Kabel sieciowy o dł. 2 m
Hybrydowy kabel sieciowy systemu Praesideo, długość
2 m ze złączami sieciowymi.
Numer zamówienia LBB4416/02

LBB 4416/05 Kabel sieciowy o dł. 5 m
Hybrydowy kabel sieciowy systemu Praesideo, długość
5 m ze złączami sieciowymi.
Numer zamówienia LBB4416/05



LBB 4416/10 Kabel sieciowy o dł. 10 m
Hybrydowy kabel sieciowy systemu Praesideo, długość
10 m ze złączami sieciowymi.
Numer zamówienia LBB4416/10

LBB 4416/20 Kabel sieciowy o dł. 20 m
Hybrydowy kabel sieciowy systemu Praesideo, długość
20 m ze złączami sieciowymi.
Numer zamówienia LBB4416/20

LBB 4416/50 Kabel sieciowy o dł. 50 m
Hybrydowy kabel sieciowy systemu Praesideo, długość
50 m ze złączami sieciowymi.
Numer zamówienia LBB4416/50
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