Delock Kábelvezeték doboz fehér vagy szürke tároló vázzal
Leírás
Ez a Delock kábelvezeték doboz különböző telefon vagy
tablet vezetékek tárolására és rendszerezésére alkalmas.
Sőt, a gyermekeket és házi állatokat is megvédi a nyílt
áramforrásokból adódó veszélyektől. A doboz belsejében
elfér egy külső foglalat különböző áramforrásokhoz
csatlakoztatásra. A vázon lévő 4 nyílás segíti az egyes
kábelek és így a mobil eszközök közvetlen elérését.
Ugyanakkor a váz széle a csatlakoztatott eszközök
tartójaként szolgál. Az első oldalon lévő kivágás például
nagyobb kábelek kivezetésére használható. A tároló doboz
a vázon további kiegészítők tárolására alkalmas. E doboz
egyszerű kialakításával bármilyen szobabelső része tud
lenni és biztosítja a szabad kábelek szakszerű
elrendezését és védelmét.

Műszaki adatok
• Nyílások:
4 x a borítón
2 x bal és jobb oldalon
1 x az elülső oldalon
• 1 x tároló storage doboz
• A váz meredek fala a csatlakoztatott eszközök állványaként szolgál
• Szellőző nyílások az alsó oldalon
• Készült: műanyagból
• Méretek (H x Sz x M): kb. 287 x 135 x 138 mm
• Szín: fehér / szürke

Tételszám 18290
EAN: 4043619182909
Származási hely: China
Csomag: Retail Box

A csomag tartalma
• Kábelvezeték doboz
• 4 x alap
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Képek
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Physical characteristics
Borítás szín:

grey
white

Burkolat anyaga:

Plastic

Hosszúság:

287 mm

Width:

135 mm

Height:

138 mm
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