Serie Gold - IEEE 1284 parallelle
printerkabel (A/B) - 3 m
Deze Gold parallelle printerkabel is bestemd
voor het aansluiten van IEEE 1284 printers
met 36-polige Centronics poort op pc's met
DB25-poort. Met corrosiebestendige 24karaats vergulde connectoren voor optimale
geleiding.

Beschrijving:
Deze Gold parallelle printerkabel is bestemd voor het aansluiten van IEEE 1284 printers met
36-polige Centronics poort op pc's met DB25-poort. Met corrosiebestendige 24-karaats
vergulde connectoren voor optimale geleiding.

Voordelen:
l

Zeer snelle datatransmissie zorgt voor optimale prestaties.

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

l

Door de royale ergonomische duimschroeven is de installatie een peulenschil.

l

Met 24-karaats vergulde corrosiebestendige connectoren voor maximale geleiding.

l

Gegarandeerde kwaliteit met levenslange Belkin garantie.

De ingeperste aluminium afscherming voldoet aan FCC -voorschriften voor
elektromagnetische storing.
l

De 24-karaats vergulde koperen contacten zorgen voor een maximaal geleidingsvermogen
zonder dataverlies.
l

Uiterst snelle dataoverdracht voor optimale prestaties - tot 10 maal sneller dan via kabels die
niet aan IEEE-1284 voldoen.
l

De omgespoten mantel is van Tactilite ™, een speciaal ontwikkelde polymeer met een hoge
flexibiliteit en slijtvastheid.
l

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

De geleiders van gevlochten vertind koper met een dikte van 28 AWG zijn individueel in
polypropyleen ge ïsoleerd om overspraak tegen te gaan en een snelle foutloze signaaloverdracht
te bereiken.
l

De kabelmantel van Flextec ™, een slijtvaste en zeer flexibele pvc -rubber, is ideaal voor
toepassing op krap bemeten plaatsen.
l

Door zijn dubbele De foil -and-braid afscherming voldoet deze kabel aan de IEEE 1284 normen en de FCC -voorschriften voor onderdrukking van elektromagnetische storing.
l

De ingeperste Tactilite ™ trekontlasting heeft een draaicirkel van 360 ° voor afdoende
bescherming tegen beschadiging van de geleiders.
l

U bent verzekerd van foutloos printen doordat bij de 18 strak geweven geleiderparen elke
datalijn gepaard is met een geaarde lijn om overspraak, ruis en andere storingen te
onderdrukken.
l
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