Delock 3 nyílásos csatlakozó kocka hosszabbító gyerekzárral és
USB töltővel, valamint 1,5 méteres kábellel, fehér
Leírás
A Delock csatlakozó kocka hosszabbító USB töltő
funkcióval alkalmas különböző eszközök kényelmes
csatlakoztatására. A fali konnektorhoz tartozó csatlakozó
beépített így az eszköz rögzíthető közvetlenül a falba vagy
az asztal alá.
Csinálj 3-t 1-ből
Akár a konyhában, a lakótérben vagy az irodában nincs
elég szabad csatlakozó, ez a multi- csatlakozó három
földelt csatlakozási lehetőséget csinál egyből. A kocka
kialakítás kisebb helyet foglal.
USB töltővel ellátott
A töltő beépített így az nem foglal el helyet más
csatlakoztatásoktól. A csatlakozók mellett egy C-típusú és
két A-típusú USB csatlakozó port is rendelkezésre áll.
Műszaki adatok
• Csatlakozó:
Bemenet:
1 x csatlakozó CEE 7/7
Kimenet:
3 x foglalat CEE 7/3
2 x USB A-típusú hüvely
1 x USB Type-C™ hüvely
• Mért áramerősség: 16,0 A / 250 V~
• Márt teljesítmény: 3680,0 W
• Falraszerelhető
• LED-fények az állapot nyomon követésére
• USB töltő:
Bemenet: AC 250 V / 50 Hz / 0,5 A
Kimenet: maximum együttesen 3,4 A
Kimeneti teljesítmény: összesen max. 17,0 W
USB-A: 5,0 V / 2,4 A foglalatonként
USB-C™: 5,0 V / 3,0 A
Túlfeszültség, túlmelegedés elleni védelem és rövidzárlat elleni védelem
• Aktív üzemmódban mért átlagos hatásfok 87,64 %
• Hatásfok alacsony (10 %-os) terhelésnél 82,52 %
• Üresjárási üzemmódban mért energiafogyasztás 0,088 W
• Szín: fehér
• Kábelhossz: kb. 1,5 m
• Méretek (HxSzxM): kb. 62 x 62 x 65 mm

Tételszám 11497
EAN: 4043619114979
Származási hely: China
Csomag: Retail Box

A csomag tartalma
• Csatlakozó kocka
• 2 csavar
• Használati utasítás
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Képek
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General
Protection:

Input overvoltage protection
Rövidzár elleni védelem
Túlmelegedés elleni védelem

Interface
csatlakozó:

1 x USB Type-C™ hüvely
2 x USB Type-A female

Physical characteristics
Kábelhosszúság:

1,5 m

Hosszúság:

66 mm

Width:

66 mm

Height:

87 mm

Szín:

fehér

© 2022 by Delock. Az itt megemlített nevek és szimbólumok a megfelelő gyártók tulajdonát képezik (a
változtatások, nyomtatási hibák és egyéb hibák kivételt jelentenek).
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

www.delock.com
11497

3/3
29.06.2022

