Delock Καλώδιο DC 5,5 x 2,1 χιλ. αρσενικό προς 3 x
DC θηλυκό με διακόπτη 1 μ.
Περιγραφή
Αυτό το καλώδιο της Delock μπορεί να συνδεθεί σε μια θύρα
ρεύματος DC ώστε να παρέχει ρεύμα σε συσκευές με υποδοχή
DC. Μόνο με τη χρήση των διακοπτών ενεργοποίησης /
απενεργοποίησης η παροχή ενέργειας για τη συνδεδεμένη
συσκευή μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί. Γι’ αυτό
τον λόγο, δε χρειάζεται η αφαίρεση του καλωδίου από τη θηλυκή
θύρα για απενεργοποίηση της παροχής ενέργειας. Το καλώδιο
μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες δραστηριότητες αλλά και
ως επιδιορθωτής.

Αρ. προϊόντος 86795
EAN: 4043619867950
Χώρα προέλευσης: China
Συσκευασία: Retail Box

Χαρακτηριστικά
Συνδετήρας:
1 x 5,5 x 2,1 mm αρσενικό καλώδιο συνεχούς ρεύματος >
3 x 5,5 x 2,1 mm θηλυκό καλώδιο συνεχούς ρεύματος
Ηλεκτρική ενέργεια συνολικά: μέγ. 10 watt (5 V / 2 A)
3 x διακόπτης Ενεργοποίησης / Απενεργοποίησης
Μετρητής καλωδίου: 22 AWG
Διάμετρος καλωδίου: περίπου 3,5 mm
Μήκος συμπεριλ. συνδέσμου: περ. 1 m
Χρώμα: μαύρο

Απαιτήσεις συστήματος
Μια ελεύθερη πηγή με DC 5,5 x 2,1 χιλ. θηλυκή

Περιεχόμενα συσκευασίας
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Καλώδιο τροφοδοσίας

Εικόνες
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Interface
Συνδετήρας 1:

1 x DC 5.5 x 2.1 mm male

Συνδετήρας 2:

3 x 5,5 x 2,1 mm θηλυκό καλώδιο συνεχούς ρεύματος

Physical characteristics
Διάμετρος καλωδίου:

3,5 mm

Conductor gauge:

22 AWG

Μήκος:

1m

Χρώμα:

μαύρο
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