Paxxon 1000VA UPS with 4 standard wall power outlets

#23504

1000VA Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS)

Elektronik cihazlarınızı çalıştırmak ve korumak için 4 duvar prizine sahip güvenilir 1000VA pil yedekleme UPS’i

Key features

• Dahili bataryayla birlikte 1000VA UPS
• Güç kesintisi sırasında geçici pil gücü sağlar, veri kaybını ve
donanıma zarar gelmesini önler
• Bilgisayar, bilgisayar çevre birimleri, ağ donanımları, düz ekran
TV, ev otomasyon ürünleri veya alarm sistemini bağlamak için pil
ve aşırı gerilim korumalı 4 güç çıkışı
• Güç dalgalanmalarından kaynaklanabilecek hasarları önlemek
için aşırı dalgalanma korumasına sahip çıkışlar
• UPS’in durumunu izlemek için USB bağlantı noktası ve yazılımı,
uyarıların gönderilmesi ve bilgisayarınızın otomatik olarak
kapatılması
• Kararlı 230V çıkış voltajı sunan AVR fonksiyonu

What's in the box
• UPS birimi

System requirements

• Topraklanmış duvar güç bağlantısı

• USB kablosu

• Yazılım için: Windows 10/8/7 USB bağlantı noktası

• Kullanım kılavuzu

• 155MB boş sabit disk alanı
• En son yazılım aşağıdaki adresten indirilebilir:
• www.trust.com/23504/driver
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Emin Eller
Cihazlarınızı koruyan Trust Paxxon 1000VA sayesinde rahat bir
uyku çekebilirsiniz. Cihazlarınızın elektrik kesintilerinde geçici
olarak çalışmasını sağlayan ve onları güç dalgalarına karşı
koruyan güvenilir UPS, elektronik cihazlarınız için ideal bir
ikincil güç kaynağıdır.

Cihazlarınızı Koruyun
4 adet standart prize sahip olan Paxxon, bilgisayar, televizyon,
oyun konsolu, ev otomasyon ya da alarm sistemi, router ya da
modem ya da diğer duvardan elektrik alan tüm cihazları ve
çevre birimlerini korumak için donatılmıştır. Yüksek kapasiteli
bataryası sayesinde, toplam 600 Watt ya da 1000VA’lık
cihazları bağlayabilirsiniz.

Güvenli Kapatma
Bir kesinti esnasında, UPS’nin büyük bataryası, ortalama bir
PC çevresinin ihtiyacını bolca karşılayacaktır. İşlerinizi
kaydetmeniz ve sistemi güvenli bir şekilde kapatmanız için
sağladığı 2 dakikalık çalışma süresi* sayesinde, dosyalarınızın
ve teçhizatınızın kalitesi kaybolmayacak.* 450W kapasiteli
çalışma yükünde

Ekstra Seçenekler
Paxxon’un USB bağlantısı ve indirilebilir PC yazılımı, UPS’i bir
elektrik kesintisi durumunda otomatik olarak kapanması için
programlamanızı sağlar. Kendi kontrolünüzde işleri
kaydetmeyi ve PC’yi kapatmayı tercih ettiğinizde, yazılımın sizi
uyaracak görülebilir ve duyulabilir sinyallerini isteğinize göre
ayarlayabilir, güç kaynağının durumunu istediğiniz her zaman
izleyebilirsiniz.

Publication date: 14-02-2020
© 2020 Trust. All rights reserved.
All brand names are registered trademarks of their respective owners.
Specifications are subject to change without prior notice.

Item number: 23504
URL: www.trust.com/23504
EAN Code: 8713439235043
High resolution images: www.trust.com/23504/materials
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İstikrarlı Güç Sağlama
UPS, AVR işlevi sayesinde tutarlı bir çıkış gücü sağlar. Güç
dalgalanmaları sırasında cihazlarınız emin ellerdedir. Bundan
o kadar eminiz ki, bağlı cihazlarınız için 20.000 €’ya kadar
genişletilmiş bir garanti teklif ediyoruz.**** Koşulları
trust.com’da kontrol edin
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GENERAL
Height of main product
(in mm)

320 mm

Width of main product
(in mm)

182 mm

Depth of main product
(in mm)

130 mm

Total weight

7800 g

Weight of main unit

7800 g

600 W

OUTPUT
Output power capacity
(VA)

1000 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,
current-recoil, over-charge,
over-cranking, over-current,
over-discharge, over-heat,
over-load, short-circuit
False

Auto Voltage Regulation True

Surge protected AC
outlets

True

Lead Acid

False

POWER
Number of batteries

2

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

Power inlet connection

Schuko (Type F)

Power outlet socket type Schuko

Battery capacity (Ah)

7 Ah

Battery voltage (V)

12 V

Number of power
outlets

4

Battery charge time
(hours)

8 hours

100% capacity runtime
(seconds)

28 seconds

50% capacity runtime
(minutes)

5 minutes

Management function
(USB)

True

USB connection

True

Status display

False

Audible alarm

True

Software

True

FEATURES

INPUT
Nominal input voltage

220-240Vac

Operating voltage range 162-290Vac

USB-B to USB-A

Cable detachable

CONNECTIVITY
Cables included

False

Cable length main cable 140 cm
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CONTROL
Indicators

Activity, Battery, Battery
empty, Overload, Power
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