Delock Πρίζα Επέκτασης σε σχήμα Κύβου με 3 υποδοχές με
παιδική ασφάλεια και φορτιστή USB, 1,5 μ. καλώδιο, λευκή
Περιγραφή
Η πρίζα επέκτασης σε σχήμα κύβου της Delock με
λειτουργία φόρτισης USB είναι κατάλληλη για άνετη
σύνδεση διάφορων συσκευών. Είναι ενσωματωμένος
ένας βραχίονας τοίχου, ώστε η πρίζα να μπορεί επίσης
να τοποθετηθεί στον τοίχο ή κάτω από γραφείο.
3 σε 1
Χρησιμοποιήστε την στην κουζίνα, το σαλόνι ή το
γραφείο. Ή όπου υπάρχει έλλειψη ελεύθερων πριζών. Η
πολλαπλή πρίζα σας παρέχει 3 υποδοχές σε μια πρίζα
με γείωση. Το σχήμα κύβου επίσης παρέχει μια λύση
εξοικονόμησης χώρου.
Συμπεριλαμβανόμενος Φορτιστής USB
Ο φορτιστής είναι ενσωματωμένος ώστε οι
επιπρόσθετες
υποδοχές
δε
χρειάζεται
να
απασχολούνται από φορτιστές. Επιπρόσθετα με τις
πρίζες, παρέχονται μια θύρα φόρτισης USB Type-C™
και δύο θύρες φόρτισης USB Τύπου-A.
Χαρακτηριστικά
• Συνδετήρας:
Είσοδος:
1 x υποδοχή CEE 7/7
Έξοδος:
3 x πρίζα CEE 7/3
2 x USB τύπου-A, θηλυκό
1 x USB Type-C™ θηλυκό
• Προβλεπόμενο ρεύμα: 16,0 A / 250 V~
• Προβλεπόμενη παροχή ρεύματος: 3680,0 W
• Επιλογή σύνδεσης στον τοίχο
• Ενδείξεις LED για παρακολούθηση κατάστασης
• Φορτιστής USB:
Είσοδος: Εναλλασσόμενο ρεύμα 250 V / 50 Hz / 0,5 A
Έξοδος: μέγιστο 3,4 A συνδυαστικά
Ισχύς εξόδου: μέγ. 17,0 W συνολικά
USB-A: 5,0 V / 2,4 A ανά θύρα
USB-C™: 5,0 V / 3,0 A
Προστασία από υπερένταση, προστασία από υπερθέρμανση, προστασία από
βραχυκύκλωμα
• Μέση ενεργός απόδοση 87,64 %
• Απόδοση σε χαμηλό φορτίο (10 %) 82,52 %
• Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση άνευ φορτίου 0,088 W
• Χρώμα: λευκό
• Μήκος καλωδίου: περ. 1,5 m
• Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 62 x 62 x 65 mm

Αρ. προϊόντος 11497
EAN: 4043619114979
Χώρα προέλευσης: China
Συσκευασία: Retail Box

Περιεχόμενα συσκευασίας
• Πρίζα σε σχήμα κύβου
• 2 βίδες
• Εγχειρίδιο χρήστη
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Εικόνες
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General
Protection:

Input overvoltage protection
Προστασία βραχυκλώματος
Προστασία υπερθέρμανσης

Interface
σύνδεσμος :

1 x USB Type-C™, θηλυκό
2 x USB Type-A female

Physical characteristics
Μήκος καλωδίου:

1,5 m

Μήκος:

66 mm

Width:

66 mm

Height:

87 mm

Χρώμα:

λευκό
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