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The statements contained herein are for informational purposes only and are true and
accurate to the best of our scientific and technical knowledge. This information does not
constitute a guarantee or warranty, express or implied, nor does it establish a legally valid
contractual relationship. It is the customer‘s responsibility to determine the suitability of this
product for the customer‘s intended use. DURABLE does not assume any liability for the
customer‘s use of this product or the information contained herein.

Karta produktu

Samoprzylepne klipsy na kable CAVOLINE®
CLIP PRO 2 

sprawdź kartę 504337

Kolor grafitowy

Jednostka sprzedaży Op. 4 szt.

zestaw ściereczek 4005546994123

Ilość jedn. sprzedaży 1 Paczka

nie 4005546994123

typ jednostki magazynowej 45.8 G

okładka/okładki DE

Zawartość w opakowaniu o podstawowej jednostce miary
• Samoprzylepne klipsy na przewody elektryczne 1 przewód sieciowy i 1 przewód USB do ich przejrzystej organizacji
• Wszechstronne możliwości zastosowania na gładkich, wyczyszczonych powierzchniach
• Stabilne mocowanie dzięki wytrzymałej taśmie klejącej i wyjątkowo dużej powierzchni mocowania kabla
• Zapewnia większe bezpieczeństwo w miejscu pracy
• Produkt wykonany z tworzywa sztucznego o dobrych właściwościach mechanicznych i dużej odporności na nacisk

Certyfikat Blue Angel

Szerokość zewnętrzna (mm) 25

Wysokość zewnętrzna (mm) 25

Głębokość zewnętrzna/długość 20 mm

Ilość wypełnienia/Ilość wypełnienia dla 2 Power cord

Marka DURABLE

Maksymalny rozmiar kabla Kabel bis 14 mm Ø 

Samoprzylepny tak
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Karta produktu

Samoprzylepne klipsy na kable CAVOLINE®
CLIP PRO 2 

Siła mocowania silne mocowanie
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