Delock Casetă pentru gestionarea cablului cu carcasă de
depozitare alb / gri
Descriere scurta
Această casetă de gestionare a cablurilor de la Delock
este destinată pentru a așeza și a organiza diferite cabluri
pentru telefoane sau tablete. În plus, protejează copiii și
animalele de casă împotriva pericolului potențial din cauza
surselor de energie expuse. Interiorul casetei oferă spațiu
pentru plasarea unei prize de extensie pentru conectarea
diferitelor surse de alimentare. Cele 4 orificii de pe capac
vă ajută să conduceți singurele cabluri și să activați
conexiunea directă la un dispozitiv mobil. În același timp,
marginea capacului acționează ca suport pentru
dispozitivul conectat. Decupajul de pe fața frontală poate fi
utilizat de ex. pentru a conduce cabluri mai mari. Carcasa
de depozitare de pe capac poate fi utilizată pentru a așeza
accesorii suplimentare. Cu designul său simplu această
caseta se poate încadra în orice cameră și permite un
aranjament ordonat și protecție a cablurilor expuse.
Specificatii
• Orificii:
4 x pe capac
2 x stânga-dreapta
1 x partea frontală
• 1 x carcasa de depozitare
• Margine profundă a capacului ca suport pentru dispozitivele conectate
• Fante de ventilație în partea inferioară
• Material: plastic
• Dimensiunui (LxlxÎ): aprox. 287 x 135 x 138 mm
• Culoare: alb / gri

Nr. 18290
EAN: 4043619182909
Țara de origine: China
Pachet: Retail Box

Pachetul contine
• Casetă de gestionare a cablului
• 4 x baze
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Imagini
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Physical characteristics
Carcasa uloare:

grey
white

Material carcasă:

Plastic

Lungime:

287 mm

Width:

135 mm

Height:

138 mm
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