Delock Ανασυρόμενο Καλώδιο Μονάδας Ρεύματος Easy 45 DC
5,5 x 2,1 χιλ. θηλυκό / θηλυκό λευκό
Περιγραφή
Αυτό το καλώδιο ρεύματος της Delock μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για την παροχή ενέργειας σε συσκευές
με έναν υπάρχον αρσενικό σύνδεσμο DC. Ο απλός
μηχανισμός snap-in διαβεβαιώνει πως η μονάδα
βρίσκεται σταθερά στη θέση της και πως μπορεί εύκολα
να αφαιρεθεί αν κριθεί απαραίτητο.
Ευέλικτο
Αυτό το καλώδιο ρεύματος μπορεί να ανασυρθεί προς
τα έξω σε έξι βήματα και έτσι προσφέρει διαφορετικά
μήκη καλωδίου, ανάλογα με τις απαιτήσεις. Εάν το
καλώδιο δε χρειάζεται, τυλίγεται με τάξη και
αποθηκεύεται στην άκρη.
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
• Συνδετήρας:
εξωτερικά: 1 x 5,5 x 2,1 mm θηλυκό καλώδιο συνεχούς ρεύματος
εσωτερικά: 1 x 5,5 x 2,1 mm θηλυκό καλώδιο συνεχούς ρεύματος
• Τάση: μεγ. 12 V
• Ρεύμα: μέγιστο 1,5 A
• Μετρητής καλωδίου: 24 AWG
• Μήκος συμπεριλ. συνδέσμου:
Εξυπηρετητής-καλώδιο περ. 12 εκ.
Συσκευή καλώδιο περ. 50 εκ. (διευρυμένο)
• 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. 45,0 x 22,5 x 47,0 mm
• Χρώμα: λευκό

Αρ. προϊόντος 81376
EAN: 4043619813766
Χώρα προέλευσης: China
Συσκευασία: Συσκευασία

Απαιτήσεις συστήματος
• Μια ελεύθερης μονάδα θύρας Delock Easy 45
Περιεχόμενα συσκευασίας
• Easy 45 ανασυρόμενο καλώδιο μονάδας
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Εικόνες
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Interface
Συνδετήρας 1:

1 x DC 5.5 x 2.1 mm female

Συνδετήρας 2:

1 x DC 5,5 x 2,1 mm Buchse

Technical characteristics
Voltage:

12 V

Physical characteristics
Connector color:

λευκό

Μήκος:

47 mm

Width:

22,5 mm

Χρώμα:

RAL 9003 Weiß
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