Delock Κυτίο Διαχείρισης Καλωδίων με θήκη αποθήκευσης
λευκό / γκρι
Περιγραφή
Αυτό το κυτίο Διαχείρισης Καλωδίων της Delock
φτιάχτηκε για την αποθήκευση και οργάνωση
διαφορετικών καλωδίων τηλεφώνων ή tablet. Επιπλέον,
προστατεύει τα παιδιά και τα κατοικίδια από πιθανούς
κινδύνους των εκτεθειμένων πηγών ρεύματος. Το
εσωτερικό μέρος του κυτίου διαθέτει χώρο για πρίζα
επέκτασης, για σύνδεση με διαφορετικές πηγές
ενέργειας. Τα 4 ανοίγματα στο περίβλημα βοηθούν στην
έξοδο μεμονωμένων καλωδίων και επιτρέπουν την
απευθείας σύνδεση σε μια κινητή συσκευή. Ταυτόχρονα
η άκρη του κυτίου λειτουργεί ως βάση για τη
συνδεδεμένη συσκευή. Η εγκοπή στο μπροστινό μέρος
μπορεί να χρησιμοποιηθεί π.χ. για την έξοδο
μεγαλύτερων καλωδίων. Η θήκη αποθήκευσης στο
περίβλημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την
τοποθέτηση επιπρόσθετων αξεσουάρ. Με την απλή του
σχεδίαση, αυτό το κυτίο μπορεί να ταιριάξει σε κάθε
χώρο επιτρέποντας μια τοποθέτηση με τάξη και
προστασία των εκτεθειμένων καλωδίων.
Προδιαγραφές
• Ανοίγματα:
4 x στο περίβλημα
2 x αριστερά κα δεξιά
1 x μπροστά
• 1 x θήκη αποθήκευσης
• Μεγάλη άκρη στο περίβλημα ως βάση για συνδεδεμένες συσκευές
• Υποδοχές εξαερισμού στο κάτω μέρος
• Υλικό: πλαστικό
• Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 287 x 135 x 138 mm
• Χρώμα: λευκό / γκρί

Αρ. προϊόντος 18290
EAN: 4043619182909
Χώρα προέλευσης: China
Συσκευασία: Retail Box

Περιεχόμενα συσκευασίας
• Κυτίο διαχείρισης καλωδίων
• 4 x βάση
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Εικόνες
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Physical characteristics
Kućište boja:

grey
white

Materijal kućišta:

Plastic

Duljina:

287 mm

Width:

135 mm

Height:

138 mm
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