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Trata-se de um cabo especial com duas fibras ópticas
em plástico para comunicações de dados e áudio e 2
fios de cobre para a alimentação eléctrica. Este cabo é
fornecido com os conectores de rede instalados. Este
cabo pode ser utilizado para ligar a CCU aos
expansores de áudio.
Os cabos de rede são fornecidos com diferentes
comprimentos. A extensão (/xx) no número do tipo
indica o comprimento do cabo. Só o LBB 4416/00 é
fornecido sem conectores. Os conectores podem ser
adquiridos à parte (LBB 4417/00).
 

Certificados e Aprovações

Região Certificação

Europa CE

Como encomendar

LBB 4416/00 Cabo de rede de 100 m
Cabo de rede híbrido Praesideo, 100 m sem
conectores para comprimentos personalizados, para
utilizar com os conectores de rede LBB4417/00.
N.º de encomenda LBB4416/00

LBB 4417/00 Conjunto de conectores de rede (20 unid.)
Conectores de rede Praesideo, para utilizar com o
cabo de rede LBB4416/00 para 10 cabos de
comprimento personalizado (conjunto de
20 unidades).
N.º de encomenda LBB4417/00

LBB 4418/00 Kit de ferramentas para conectores de ca-
bo
Caixa com ferramentas especiais para a criação de
cabos de rede de comprimento personalizado.
N.º de encomenda LBB4418/00

LBB 4416/01 Conjunto de cabo de rede de 0,5 m
Cabo de rede híbrido Praesideo, 0,5 m de
comprimento com conectores de rede.
N.º de encomenda LBB4416/01

LBB 4416/02 Conjunto de cabo de rede de 2 m
Cabo de rede híbrido Praesideo, 2 m de comprimento
com conectores de rede.
N.º de encomenda LBB4416/02

LBB 4416/05 Conjunto de cabo de rede de 5 m
Cabo de rede híbrido Praesideo, 5 m de comprimento
com conectores de rede.
N.º de encomenda LBB4416/05



LBB 4416/10 Conjunto de cabo de rede de 10 m
Cabo de rede híbrido Praesideo, 10 m de comprimento
com conectores de rede.
N.º de encomenda LBB4416/10

LBB 4416/20 Conjunto de cabo de rede de 20 m
Cabo de rede híbrido Praesideo, 20 m de comprimento
com conectores de rede.
N.º de encomenda LBB4416/20

LBB 4416/50 Conjunto de cabo de rede de 50 m
Cabo de rede híbrido Praesideo, 50 m de comprimento
com conectores de rede.
N.º de encomenda LBB4416/50
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