
Biurkowe listwy zasilające Excel

Montaż na blacie

Gniazda zasilające brytyjskie lub Schuko

Opcja z gniazdem USB ładowania

Oddzielany przewód zasilający

Wlasnosci

 

Montaż na blacie Gniazda zasilające brytyjskie lub Schuko 
Opcja z gniazdem USB ładowania Oddzielany przewód zasilający 
Otwory 6c na gniazda logiczne Podświetlany wyłącznik główny 

Biurkowe listwy zasilające Excel stanowią praktyczny dodatek do dobrze zorganizowanego stanowiska pracy. Dostępne są w 
opcjach z gniazdami zasilającymi brytyjskimi lub Schuko i otworami 6c na gniazda logiczne oraz z gniazdami USB do ładowania.   
Listwy posiadają eleganckie obudowy z anodowanego aluminium; z łatwością można je przymocować do biurka za pomocą klamer 
zaciskowych dostarczanych wraz z produktem. Listwy zasilające biurkowe pozwalają uniknąć niewygodnego ,,manipulowania" pod 
biurkiem, aby podłączyć np. laptop do sieci lub urządzenia do prądu. Oferowane opcje otworów 6c i gniazd ładujących USB 
zwiększają elastyczność stanowiska pracy dla osoby stale na nim pracującej lub korzystającej z niego okazjonalnie.  Gniazda USB 
ładowania dostarczają prąd o natężeniu do 2,1 A, dzięki czemu ładowanie telefonów i tabletów nie jest problemem. Każda listwa 
jest wyposażona w podświetlany wyłącznik główny.  Przewody zasilające oferowane są osobno, tak aby użytkownik mógł wybrać 
przewód o właściwej długości. 
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Parametry produktu
Pozycja Szczegóły 
Wyłącznik główny Podświetlany
Gniazda zasilające Brytyjskie (z bezpiecznikiem) lub Schuko
Wartość prądu bezpiecznika gniazda brytyjskiego 5 A
Długość Zob. tabelę z numerami części
Głębokość 91 mm
Wysokość 78 mm
Złącze wejściowe GST18 zatrzaskowe
Długość przewodu wejściowego 300 mm
Kolor korpusu Aluminium anodowane
Kolor ścianki bocznej Czarny
Klamry zaciskowe 2 w zestawie



 

Tabela numerów części
Nr części Gniazda bryt. Gniazda Schuko Gniazdo USB ład. Otwory 6c Dł. Wys. Głęb.
555‐270 2    166 mm 78 mm 91 mm
555‐271 2   2 222 mm 78 mm 91 mm
555‐272 2   4 282 mm 78 mm 91 mm
555‐273 4   2 325 mm 78 mm 91 mm
555‐274 4   4 386 mm 78 mm 91 mm
555‐275 2  2 4 332 mm 78 mm 91 mm
555‐276 4  2 4 436 mm 78 mm 91 mm
555‐280  2   152 mm 78 mm 91 mm
555‐281  2  2 208 mm 78 mm 91 mm
555‐282  2  4 263 mm 78 mm 91 mm
555‐283  4  2 296 mm 78 mm 91 mm
555‐284  4  4 348.5 mm 78 mm 91 mm
555‐285  2 2 4 314 mm 78 mm 91 mm
555‐286  4 2 4 398 mm 78 mm 91 mm

Przewody zasilające
Nr części Opis 
555‐277 Przewód zasilający biurkowy ‐ brytyjski ‐ 2 m
555‐278 Przewód zasilający biurkowy ‐ brytyjski ‐ 3 m
555‐279 Przewód zasilający biurkowy ‐ brytyjski ‐ 5 m
555‐287 Przewód zasilający biurkowy ‐ Schuko ‐ 2 m
555‐288 Przewód zasilający biurkowy ‐ Schuko ‐ 3 m
555‐289 Przewód zasilający biurkowy ‐ Schuko ‐ 5 m

Ten dokument moze ulec modyfikacji bez uprzedzenia. Aktualna wersja jest dostepna na naszej witrynie internetowej.tutaj.  

Excel oferuje kompleksowe wysokowydajne rozwiazania infrastrukturalne swiatowej klasy ‐ 
projektowane, wytwarzane, dostarczane i objete wsparciem ‐ bez zadnych kompromisów. 
Skontaktuj sie z nami pod sales@excel‐networking.com 
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