Delock Πρίζα Τοίχου με 2 x USB Τύπου-A Θύρες Φόρτισης 2,8
A
Περιγραφή
Αυτή η πρίζα ενέργειας με σύνδεση πλευρική της Delock
χρησιμοποιείται για εγκατάσταση κυτίου με καλυμμένη
γραμμή ή ηχείου. Επιπρόσθετα με την πρίζα CEE 7/3 με
κλείδωμα για τα παιδιά, αυτή η πρίζα με πλευρική
σύνδεση προσφέρει δύο θύρες φόρτισης USB Τύπου-A.
Έτσι, τα smartphone, τα tablet και παρόμοιες συσκευές
μπορούν να φορτισθούν ενώ η πρίζα είναι διαθέσιμη.
Κατάλληλο για πολλές σειρές διακοπτών
Η πρίζα είναι συμβατή με σειρές διακοπτών που
διαθέτουν πλαίσιο παραθύρου με μέγεθος 55 x 55 χιλ.
Αυτό περιλαμβάνει τις σειρές διακοπτών γνωστών
κατασκευαστών όπως Gira, JUNG, Busch-Jaeger ή
Merten.

Χαρακτηριστικά
• Συνδετήρας:
1 x πρίζα ρεύματος CEE 7/3 με προστασία για τα παιδιά
2 x θύρα φόρτισης USB τύπου-A μέγ. 2,8 A
3 x τερματικό στήριξης για PE, N, L
• Προβλεπόμενο ρεύμα: 16 A / 250 V~
• Προβλεπόμενη παροχή ρεύματος: 4000 W
• Φορτιστής USB:
Είσοδος: Εναλλασσόμενο ρεύμα 250 V / 50 Hz / 0,2 A
Έξοδος USB : μεγ. 5 V / 2,8 A συνολικά
Προστασία βραχυκλώματος
• Κατάλληλο για σειρές διακοπτών με πλαίσιο παραθύρου μεγέθους 55 x 55 χιλ.
• Βάθος στήριξης: 40 m
• Κατάλληλο για βασικό κυτίο εγκατάστασης
• Τοποθέτηση με σφήνες και βίδες
• Πλαστικό περίβλημα με πυροπροστασία (UL 94 V-0)
• Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 80 x 80 x 52 mm
• Χρώμα: λευκό

Αρ. προϊόντος 11473
EAN: 4043619114733
Χώρα προέλευσης: China
Συσκευασία: Retail Box

Απαιτήσεις συστήματος
• Κύρια παροχή με στήριξη
• Ένα ελεύθερο βασικό κυτίο εγκατάστασης
Περιεχόμενα συσκευασίας
• Πρίζα ρεύματος
• Εγχειρίδιο χρήστη
Εικόνες

© 2022 by Delock. Όλες οι επωνυμίες και τα σύμβολα που αναφέρονται στο παρόν ανήκουν στον αντίστοιχο
δημιουργό. Εξαιρούνται σφάλματα εκτύπωσης, αλλαγές και άλλου τύπου σφάλματα.

www.delock.de
11473

1/2
30.06.2022

General
Mounting type:

in-wall

Protection:

Input overvoltage protection
Προστασία βραχυκλώματος

Interface
Συνδετήρας 1:

1 x 3 ακίδων κυτίο διανομής με βιδωτή άκρη

Συνδετήρας 2:

1 x Steckdose CEE 7/3 mit Kindersicherung

σύνδεσμος 3:

2 x USB τύπου-A, θηλυκό

Physical characteristics
Μήκος:

80 mm

Width:

80,0 mm

Height:

56 mm

Χρώμα:

λευκό
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