Rechtstreekse kabelverbinding voor
Windows® 95, 98 en 2000, 3 meter (10 voet)
– Pro serie
Verbindt twee PC's met parallelle female
DB25-poorten om e-mail, documenten en
apparatuur (bijv. printers en Zip-drives) te
delen. Geschikt voor datatransmissie,
synchroniseren van bestanden van een laptop
naar een desktop-pc en het koppelen van twee
pc's, perfect voor gaming!

Beschrijving:
Bent u het zat om bij het thuis werken diskettes te moeten gebruiken om informatie uit te
wisselen? Met de rechtstreekse kabelverbinding van Belkin kunt u direct bestanden,
mappen, printers of Zip-drives delen, maar ook twee PC's met elkaar koppelen voor games
met twee deelnemers. Belkin maakt het leven gemakkelijk.
Maak een rechtstreekse verbinding tussen twee computers met parallelle female DB25poorten voor het delen van e-mail, bestanden en apparaten (zoals printers en Zip-drives).
Geschikt voor datatransmissie, synchroniseren van bestanden van een laptop naar een
desktop-pc en het koppelen van twee pc's voor games met twee deelnemers. Perfect voor
gaming!

Voordelen:
l

Zeer snelle datatransmissie zorgt voor optimale prestaties.

De geavanceerde geleiderconstructie verzekeren u onder alle omstandigheden van 100%
compatibiliteit met alle apparaten.
l

l

Vergulde koperen connectoren zorgen voor een duidelijke, foutloze gegevensoverdracht.

l

Levenslange garantie van Belkin

De Flextec™ kabelmantel is zeer slijtvast en uiterst flexibel bij gebruik op krap bemeten
plaatsen.
l

l

Door de royale ergonomische duimschroeven is de installatie een peulenschil.

De aardnokken zorgen voor een optimale geleiding en stevig contact met de parende
geleiders.
l

De individuele geleiders liggen ingebed in een pvc -binnenmantel die voor de elektrische
isolatie zorgt en mechanische spanningen opheft.
l

De ingeperste aluminium afscherming helpt elektromagnetische en radiofrequente storing
(EMI/RFI) voorkomen.
l

De geleiders van gevlochten vertind koper met een dikte van 28 AWG zorgen voor een
uitstekende signaaloverdracht.
l

Gebruikt uitsluitend vooraf ge ïnstalleerde stuurprogramma's van Windows ® 95, 98 en 2000
om de rechtstreekse verbinding te maken.
l

l

Deze kabel heeft een gekruiste null -modem -aderstructuur.
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