Delock Port de încărcare USB Easy 45 Modul 1 x USB Tip-A
Descriere scurta
Acest modul port de încărcare Easy 45 de la Delock
prevede un port de încărcare USB Tip-A, cu tehnologie
rapidă de încărcare de până la 18 wați pentru smartphoneuri. Mecanismul simplu de prindere asigură că modulul
este ferm fixat și poate fi îndepărtat cu ușurință dacă este
necesar.
Conexiuni Easy 45
Easy 45 este un sistem modular, variabil, care permite
adăugarea unor componente precum prize, conexiuni
HDMI sau USB, în funcție de nevoile dvs. Modulele Easy
45 sunt standardizate și pot fi montate în diferite suporturi
de module sau conducte de cablu. Easy 45 construiește
interfața dintre instalarea electrică, de rețea și de sistem și
multe dispozitive periferice, cum ar fi TV, monitoare,
imprimante, laptopuri și multe altele.
Specification
• Conectori:
1 x USB Tip-A mamă
1 x bloc de conexiuni cu 2 pini N, L
• Intrare: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,5 A
• Ieşire: USB-A 5,0 V 3,0 A, 9,0 V 2,0 A, 12,0 V 1,5 A
• Putere ieşire: max. 18,0 W total
• Randament mediu în mod activ 85,30 %
• Randamentul la sarcină redusă (10 %) 78,70 %
• Puterea absorbită în regim fără sarcină 0,141 W
• Protecţie la scurtcircuit
• Indicator cu LED pentru alimentare
• Material: plastic PC
• Potrivit pentru suportul modulului Delock Easy 45
• Potrivit pentru conducta de cablu de 45 mm cu adâncimea minimă de 45 mm
• Dimensiunea modulului: 45 x 45 mm
• Dimensiunui (LxlxÎ): aprox. 45 x 45 x 39 mm
• Culoare: alb

Nr. 81311
EAN: 4043619813117
Țara de origine: China
Pachet: Box

Cerinte de sistem
• Un port modul liber Delock Easy 45
Pachetul contine
• Modul port de încărcare
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General
Mounting type:

Easy 45

Interface
Conector 1:

1 x bloc de conexiuni cu șurub, 2 pini

Conector 2:

1 x USB Typ-A Buchse

Physical characteristics
Lungime:

45 mm

Width:

45 mm

Height:

39 mm

Colour:

RAL 9003 Weiß
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