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Đây là cáp đặc biệt với 2 cáp quang bằng chất dẻo để
truyền dữ liệu và âm thanh và 2 lõi đồng để cấp nguồn.
Cáp được cung cấp cùng với đầu nối mạng đã lắp sẵn.
Có thể sử dụng cáp này để kết nối CCU với các thiết bị
mở rộng âm thanh.
Cáp mạng được cung cấp với nhiều độ dài khác nhau.
Phần mở rộng (/xx) trên số kiểu cho biết độ dài của cáp.
Chỉ riêng LBB 4416/00 là không có đầu nối. Đầu nối
được bán riêng (LBB 4417/00).
 

Chứng nhận và Phê chuẩn

Khu vực Chứng nhận

Châu Âu CE

Thông tin Đặt hàng

Cáp mạng LBB 4416/00 100m
Cáp hỗn hợp mạng Praesideo, 100 m không có đầu nối
dành cho các cáp có chiều dài tùy chỉnh, được sử dụng
với đầu nối mạng LBB4417/00.
Số đặt hàng LBB4416/00

Bộ Đầu nối Mạng LBB 4417/00 (20 chiếc)
Các đầu nối mạng Praesideo, được sử dụng với cáp
mạng LBB4416/00 cho 10 cáp có chiều dài tùy chỉnh
(bộ 20 chiếc).
Số đặt hàng LBB4417/00

Bộ Công cụ Đầu nối Cáp LBB 4418/00
Hộp chứa với các công cụ đặc biệt dành cho việc sản
xuất các cáp mạng có chiều dài tùy chỉnh.
Số đặt hàng LBB4418/00

Lắp ráp Cáp Mạng LBB 4416/01 0,5m
Cáp mạng hỗn hợp Praesideo, chiều dài 0,5 m với các
đầu nối mạng.
Số đặt hàng LBB4416/01

Lắp ráp cáp mạng LBB 4416/02 2m
Cáp mạng hỗn hợp Praesideo, chiều dài 2 m với các đầu
nối mạng.
Số đặt hàng LBB4416/02

Lắp ráp cáp mạng LBB 4416/05 5m
Cáp mạng hỗn hợp Praesideo, chiều dài 5 m với các đầu
nối mạng.
Số đặt hàng LBB4416/05



Lắp ráp cáp mạng LBB 4416/10 10m
Cáp mạng hỗn hợp Praesideo, chiều dài 10 m với các
đầu nối mạng.
Số đặt hàng LBB4416/10

Lắp ráp cáp mạng LBB 4416/20 20m
Cáp mạng hỗn hợp Praesideo, chiều dài 20 m với các
đầu nối mạng.
Số đặt hàng LBB4416/20

Lắp ráp cáp mạng LBB 4416/50 50m
Cáp mạng hỗn hợp Praesideo, chiều dài 50 m với các
đầu nối mạng.
Số đặt hàng LBB4416/50
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