Delock Panel modułu Easy 45, otwór kolisty M6, 45 x 22,5 mm 10
sztuk, biały
Opis
Panel Delock ma wycięty otwór 6,2 mm. Prosty
mechanizm zatrzasku zapewnia że pokrywka jest dobrze
zakotwiczona i ale można ją łatwo usunąć w razie
potrzeby.
Łącza Easy 45
Easy 45 to modułowy system umożliwiający dodawanie
gniazdo bądź złączy HDMI lub USB w miarę potrzeb.
Moduły Easy 45 są standaryzowane i można je montować
w różnych obudowach i korytkach kablowych. Easy 45
tworzy interfejs pomiędzy siecią elektryczną a instalacjami
systemów peryferyjnych takich jak TV, monitory, drukarki,
laptopy i inne.
This module plate was designed to accommodate various
connectors with an M6 external thread. For example,
optionally available audio cables with a jack socket can be
mounted. The low material thickness of only 1.5 mm
provides sufficient strength while requiring little space for
mounting.
Easy 45 connects
Easy 45 is a variable, modular system that allows
components such as sockets, HDMI or USB
connections to be added according to your needs. The
Easy 45 modules are standardised and can be mounted in
various module holder or cable ducts. Easy 45 builds the
interface between electrical, network and system
installation and many peripheral devices such as TV,
monitors, printers, laptops and much more.
Specyfikacja
• Materiał: PC plastik
• Odpowiedni do uchwytu modułowego Delock Easy 45
• Odpowiedni dla korytek kablowych 45 mm i minimalnej głębokości 45 mm
• Wycięcie Ø 6,2 mm
• Wymiary modułu: 22,5 x 45 mm
• Wymiary (DxSxW): ok. 45,0 x 22,5 x 22 mm
• Kolor: biały

Numer artykułu 81368
EAN: 4043619813681
Kraj pochodzenia: China
Opakowanie: Torba na zamek
błyskawiczny

Wymagania systemowe
• Wolny port modułu Delock Easy 45 (22,5 x 45 mm)
Zawartość opakowania
• 10 x panel modułu
Zdjęcia
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General
Mounting type:

Easy 45

Physical characteristics
Materiał obudowy:

Plastik

Długość:

22,0 mm

Width:

22,5 mm

Height:

45 mm

Kolor:

RAL 9003 Weiß
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