Delock Easy 45 modul lemez kerek kivágással, M6 45 x 22,5 mm,
10 db. fehér
Leírás
Ez a Delock modul lemez rendelkezik egy lyukkivágással,
melynek átmérője 6,2 mm. Az egyszerű rákattintós
mechanizmusnak köszönhetően a takaró lemez biztosan a
helyére kerül és könnyen lecserélhető szükség szerint.
Easy 45 kapcsolatok
A Easy 45 egy változtatható moduláris rendszer mely
lehetővé teszi az összetevők űgy mint csatlakoztatók,
HDMI vagy USB kapcsolatok igény szerinti hozzáadását.
A Easy 45 modulok standardizáltak és beépíthetők
különböző modultartókba vagy kábelcsatornákba. A Easy
45 kapcsolódási felületet biztosít elektromos, hálózati és
rendszer beépítések, valamint számos perifériás eszköz,
úgy mint TV, monitor, nyomtató, laptop stb. között.
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.
Műszaki adatok
• Anyag: PC műanyag
• Alkalmas Delock Easy 45 modul tartóhoz
• Alkalmas egy minimum 45 mm mélységű, 45 mm-es kábelcsatornához
• Kivágás: Ø 6,2 mm
• Modul mérete: 22,5 x 45 mm
• Méretek (HxSzxM): kb. 45,0 x 22,5 x 22,0 mm
• Szín: fehér

Tételszám 81368
EAN: 4043619813681
Származási hely: China
Csomag: Zárható műanyag tasak

Rendszerkövetelmények
• Egy szabad modul portos Delock Easy 45 (22,5 x 45 mm)
A csomag tartalma
• 10 x modul lemez
Képek
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General
Mounting type:

Easy 45

Physical characteristics
Burkolat anyaga:

Műanyag

Hosszúság:

22,0 mm

Width:

22,5 mm

Height:

45 mm

Szín:

RAL 9003 Weiß
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