LISTWA Z WIELOMA GNIAZDAMI
POWERSTATION 909

Powerstation 909 firmy Oehlbach to doskonale obrobione gniazdo wielokrotne
zaprojektowane jako wersja stelażowa/deskowa 19“, która spełnia nawet najbardziej
wymagające wymagania high-endowe. Posiada w sumie osiem pojedynczych gniazdek, składających się z czterech cyfrowych (filtrowanych) i czterech analogowych
(niefiltrowanych) gniazdek. Dwie oddzielne grupy gniazd, z których każde składa się
z dwóch filtrowanych i dwóch niefiltrowanych gniazd, mogą być również przełączane
oddzielnie. Aby zapewnić, że urządzenia są podłączone w fazie, Powerstation 909
posiada znacznik fazy na każdym pojedynczym gnieździe. Prawidłowe połączenie
sygnalizowane jest czerwoną lampką kontrolną. Jest to jedyny sposób na skuteczne
uniknięcie potencjalnych prądów wyrównawczych, które mają negatywny wpływ na
obraz i informacje dźwiękowe. Dodatkowo, to wyjątkowe gniazdo jest wyposażone
w funkcję opóźnienia (1 sekunda) dla wyłącznika sieciowego, która zapobiega
nieprzyjemnym skokom prądu przy włączaniu elektrowni. Wyświetlacz, który
można wyłączyć i jest wbudowany w solidny aluminiowy panel przedni, dostarcza
użytkownikowi informacji o poborze mocy i napięciu prądu. Wewnętrzny przekrój żyły
3,3 mm² składający się z wysokiej czystości, beztlenowej miedzi stanowi prawdziwe
okablowanie wewnętrzne wysokiej klasy i gwarantuje stabilne zasilanie w każdej
sytuacji - nawet w przypadku komponentów o wysokich wymaganiach energetycznych zawsze gwarantowane.
W zakres dostawy wchodzi kabel zasilający!

Dimensions de lÂ´emballage

443mm / 305mm / 120mm

Przekrój poprzeczny kabla

3,3 mm²

Materiał mieszkaniowy

Płyta czołowa z litego aluminium

Zakres dostawy

Stacja elektroenergetyczna, kabel zasilający 1,5 m, uchwyt
montażowy w szafie typu Rack 19“, instrukcja obsługi

Cechy charakterystyczne

Funkcja opóźnienia, 24kt styki pozłacane , Zabezpieczenie
przepięciowe z diodą LED, 100% niezawodności kontaktu

Materiał przewodnika
wewnętrznego

OFC - miedź beztlenowa

Kolor

EAN

13050

Czarny

4003635130506

MSRP (19%)
699.00 €

13051

Srebro

4003635130513

699.00 €

Dalsze informacje:

item no.

OEHLBACH® Kabel GmbH | Frankfurter Straße 720 - 726 | 51145 Köln | Niemcy | Tel.: + 49 2203 2974 - 700 | Fax: + 49 2203 2974 - 729 | Web: www.oehlbach.com | E-Mail: infoline@oehlbach.de

