
 Delock Priză prelungitoare 4-căi cu protecție împotriva
supratensiunii și încărcător USB alb
  Descriere scurta
 

Priza prelungitoare cu 4 căi de la Delock cu funcție de
încărcare USB este potrivită pentru conectarea
convenabilă a diferitelor dispozitive direct pe birou. Funcția
de protecție la supratensiune încorporată păstrează
dispozitivele în siguranță în timpul furtunilor și a
defecțiunilor de alimentare.

 

 Specificatii
 

• Conectori:
  Intrare:
  1 x priză CEE 7/7
  Ieșire:
  4 x soclu CEE 7/3
  3 x USB Tip-A mamă
• Curent nominal: 16 A / 250 V~
• Putere nominală: 4000 W
• Protecție la supratensiune SPD tip 3: Uoc = 6 kV~, Up = 1,3 kV~ / 1700 J
• Socluri cu aranjare la 45°, blocare pentru protejarea copiilor
• Comutator de siguranță cu 2 poli, cu protecție la suprasarcină
• Opțiunea montare pe perete
• LED-uri pentru monitorizarea stării
• USB Încărcător:
  Intrare: CA 250 V / 50 Hz / 0,5 A
  Ieșire: 5 V / 2,4 A pe port, max. 3,4 A combinat
  Protecţie la supracurent, protecţie la supraîncălzire, protecţie la scurtcircuit
• Culoare: negru
• Lungime cablu: aprox. 1,5 m
• Dimensiunui (LxlxÎ): aprox. 36,1 x 5,6 x 4,2 cm
    
 

 Pachetul contine
 

• Soclu de extensie
• Manual de utilizare

  Nr. 11209
 

EAN: 4043619112098
 

Țara de origine: China
 

Pachet: White Box
 

 

  Imagini
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  General  
  Mounting type: wall  
  Protection: Input overvoltage protection  
  Interface  
  connector: 3 x USB type-A female  
  Physical characteristics  
  Cable length: 1,5 m  
  Lungime: 36.1 cm  
  Width: 5.6 cm  
  Height: 4.2 cm  
  Colour: negru  
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