Paxxon 800VA UPS with 2 standard wall power outlets

#23503

UPS (ononderbroken stroomvoorziening) van 800 VA

Betrouwbare UPS-noodvoeding van 800 VA met 2 stopcontacten, geschikt voor het voeden en beschermen van uw
elektronische apparaten

Eigenschappen

• Betrouwbare UPS van 800 VA met ingebouwde accu
• Levert tijdelijk accucapaciteit tijdens stroomuitval; voorkomt
gegevensverlies en schade aan apparatuur
• 2 stopcontacten met batterij en overspanningsbeveiliging om uw
computer, randapparatuur, netwerkapparatuur, flatscreen-tv,
huisautomatiseringsproducten of alarmsystemen op aan te
sluiten
• Uitgangen met overspanningsbeveiliging om schade als gevolg
van overspanning, stroompieken en schommelingen te
voorkomen
• AVR-functie zorgt voor een stabiele uitvoerspanning van 230 V
• Duidelijk hoorbare waarschuwingen wanneer de stroom uitvalt,
zodat u tijd heeft om uw bestanden op te slaan en uw computer
uit te schakelen

Wat zit er in de verpakking
• UPS-eenheid

Systeem vereisten

• Geaard stopcontact

• Gebruikershandleiding
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Paxxon 800VA UPS with 2 standard wall power outlets
In veilige handen
Je kunt opgelucht ademhalen met de wetenschap dat de Trust
Paxxon 800VA je devices beschermt. De betrouwbare UPS is
een ideale tweede energiebron voor je elektronische
apparaten, die ze tijdelijk aan houdt tijdens stroomstoringen
en ze beschermt tegen stroompieken.

Bescherm je apparatuur
Met 2 stopcontacten is de Paxxon uitgerust met de middelen
om alle elektrische apparaten die erop worden aangesloten te
beschermen. Van computer tot TV, spelcomputer,
alarmsysteem, router en andere devices. Dankzij de batterij
met hoge capaciteit is het mogelijk om apparatuur met een
vermogen tot aan 480W of 800VA aan te sluiten.

Veilig uitschakelen
Tijdens een stroomstoring heeft de UPS meer dan genoeg
vermogen om het verbruik van een PC op te vangen. Met 3
minuten aan batterijduur* heb je genoeg tijd om je werk op te
slaan en de computer uit te schakelen, zodat je bestanden en
apparatuur veilig blijven.* Bij een verbruik van 240W

Stabiele output
Dankzij de AVR-functie zorgt de UPS voor een stabiele output.
In het geval van een stroompiek, zorgt de noodvoeding ervoor
dat je apparaten veilig blijven. Zo veilig, dat Trust een
verlengde garantie ter waarde van € 20.000 aanbiedt voor
aangesloten apparaten.**** Bekijk de voorwaarden op
trust.com
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Paxxon 800VA UPS with 2 standard wall power outlets
ALGEMEEN
Height of main product
(in mm)

300 mm

Width of main product
(in mm)

142 mm

Depth of main product
(in mm)

101 mm

Total weight

4900 g

Weight of main unit

4900 g

480 W

OUTPUT
Output power capacity
(VA)

800 W

Output power capacity
(W)

Output voltage range

Nominal voltage

Frequency response UPS 50Hz +/- 1Hz

Waveform type

Simulated sine wave

PROTECTION
Protections

RFI-filter
Surge protected phone
line

Child safety shutter,
Auto Voltage Regulation True
current-recoil, over-charge,
over-current, over-discharge,
over-heat, over-load,
short-circuit
False
Surge protected AC
True
outlets
False

POWER
Number of batteries

1

Battery composition
(Alkaline, Li-ion, etc.)

Lead Acid

Power inlet connection

Schuko (Type F)

Power outlet socket type Schuko

Battery capacity (Ah)

9 Ah

Battery voltage (V)

12 V

Number of power
outlets

2

Battery charge time
(hours)

8 hours

100% capacity runtime
(seconds)

5 seconds

50% capacity runtime
(minutes)

3 minutes

Management function
(USB)

False

USB connection

False

Status display

False

Audible alarm

True

Software

False

FEATURES

INPUT
Nominal input voltage

220-240Vac

Operating voltage range 162-290Vac

False

Cable length main cable 140 cm

CONNECTIVITY
Cable detachable
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Paxxon 800VA UPS with 2 standard wall power outlets
COMPATIBILITY
Compatible Device Types Dj gear, gaming console,
lamp, laptop, pc, smarttv,
tablet

CONTROL
Indicators

Activity, Battery, Battery
empty, Charging
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Paxxon 800VA UPS with 2 standard wall power outlets
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