Delock Συγκρατητής Easy 45 Keystone 22,5 x 45 χιλ., λευκό /
μαύρο
Περιγραφή
Αυτή η μονάδα Easy 45 της Delock είναι σχεδιασμένη να
παρέχει έναν συγκρατητή Keystone. Οι τυποποιημένες
διαστάσεις επιτρέπουν μια εύκολη τοποθέτηση μιας
μονάδας Keystone. Ο απλός μηχανισμός snap-in
διαβεβαιώνει πως η μονάδα βρίσκεται σταθερά στη θέση
της και πως μπορεί εύκολα να αφαιρεθεί αν κριθεί
απαραίτητο.
Καθαρά και δομημένα
Ο συγκρατητής Easy 45 Keystone είναι διαθέσιμος σε
έξι διαφορετικά χρώματα. Αυτό τον κάνει δυνατό να
προσφέρει κωδικοποίηση με χρώμα και να ξεχωρίσει
διαφορετικά δίκτυα και εφαρμογές.
Σύνδεσμοι Easy 45
Το Easy 45 είναι μια μεταβλητή, μονάδα συστήματος
που επιτρέπει σε εξαρτήματα όπως πρίζες, συνδέσει
HDMI ή USB να προστεθούν ανάλογα με τις ανάγκες
σας. Οι μονάδες Easy 45 είναι τυποποιημένες και
μπορούν να τοποθετηθούν σε διάφορους συγκρατητές
μονάδας ή αγωγούς καλωδίων. Η Easy 45 χτίζει τη
διεπαφή ανάμεσα σε ηλεκτρική εγκατάσταση,
εγκατάσταση δικτύου και εγκατάσταση συστήματος και
πολλές περιφερειακές συσκευές όπως TV, οθόνες,
εκτυπωτές, laptop και πολλές ακόμη.

Χαρακτηριστικά
• Μία θύρα Keystone 19,2 x 14,9 mm
• Υλικό: PC πλαστικό
• Κατάλληλο για συγκρατητή μονάδας Delock Easy 45
• Κατάλληλο για καλώδιο 45 χιλ. με αγωγό ελάχιστου βάθους 45 χιλ.
• Μέγεθος μονάδας: 22,5 x 45 χιλ.
• Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 22,5 x 45,0 x 22,0 mm
• Χρώμα: λευκό / μαύρο

Αρ. προϊόντος 81354
EAN: 4043619813544
Χώρα προέλευσης: China
Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

Απαιτήσεις συστήματος
• Μια ελεύθερης μονάδα θύρας Delock Easy 45
Περιεχόμενα συσκευασίας
• Easy 45 Μονάδα
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General
Mounting type:

Easy 45

Physical characteristics
Υλικό περιβλήματος:

πλαστική

Μήκος:

22,0 mm

Width:

22,5 mm

Height:

45 mm

Χρώμα:

weiß / schwarz

© 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.
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

www.delock.de
81354

2/2
27.05.2022

