Surge Protector 3 ports

Extensão elétrica de 3 tomadas com proteção contra sobretensões

#21056

Extensão elétrica de 3 tomadas com proteção contra sobretensões, para proteger os equipamentos contra danos
provocados por picos de corrente

Características principais

• Extensão elétrica de 3 tomadas protegidas contra sobretensões,
para ligar e alimentar dispositivos em segurança; inclui um cabo
de 1,8 m de extensão
• Cómodo interruptor principal para desligar todos os
equipamentos ao mesmo tempo
• Protege equipamentos sensíveis contra danos provocados por
sobretensões e picos de corrente
• Tomadas em ângulo de 45 graus para fácil acesso
• Interruptor iluminado que indica o modo Ligado ou Desligado
• Orifícios de fixação para facilitar a montagem na parede

O que está na caixa

• Extensão elétrica com proteção contra
sobretensões

Requisitos de sistema

• Ligação à tomada de parede com terra

• Guia do utilizador
• Descrição da garantia
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Surge Protector 3 ports
GERAL
Number of ports

3

Number of protected
lines

3

Height of main product
(in mm)

42 mm

Width of main product
(in mm)

235 mm

Depth of main product
(in mm)

55 mm

Weight of main unit

334 g

Double

Mains plug grounded

True

Over-load and fire,
short-circuit, spike
True

RFI-filter

True

Indicators

Power on/off

MAINS SOCKET
Double isolation

PROTECTION
Protections
One way direction
screws

ELECTRONIC
Input voltage of main
device

250 V

CONNECTIVITY
Cable length main cable 180 cm

CONTROL
Controls

Reset

OUTPUT
Total peak output power 2500 W

FEATURES
Special features

45 degree sockets , 1x switch
(on /off with LED) for
powering all ports
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