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item no. Kolor EAN MSRP (19%)

13050 Czarny 4003635130506 769.00 €

13051 Srebro 4003635130513 769.00 €

LISTWA Z WIELOMA GNIAZDAMI
POWERSTATION 909

Powerstation 909 firmy Oehlbach to doskonale wykonane gniazdo wielokrotne za-
projektowane w wersji 19“ rack/stolik, które spełnia nawet najbardziej wygórowane 
wymagania high-end. Posiada w sumie osiem indywidualnych gniazd, składających 
się z czterech gniazd cyfrowych (filtrowanych) i czterech analogowych (niefiltrowa-
nych). Dodatkowo można podłączyć dwie oddzielne grupy gniazd, każda składająca 
się z dwóch gniazd filtrowanych i dwóch niefiltrowanych. Aby zapewnić podłączenie 
urządzeń we właściwej fazie, stacja Powerstation 909 ma oznaczenia faz na każdym 
z gniazd. Prawidłowe podłączenie sygnalizowane jest czerwoną lampką kontrolną. 
Tylko w ten sposób można skutecznie uniknąć potencjalnych prądów wyrównaw-
czych, które mają negatywny wpływ na informacje o obrazie i dźwięku. Dodatkowo, 
to wyjątkowe gniazdo wyposażone jest w funkcję opóźnienia (1 sekunda) wyłącznika 
sieciowego, co zapobiega nieprzyjemnym skokom prądu przy włączaniu elektrowni. 
Przełączalny wyświetlacz wbudowany w solidny aluminiowy panel przedni dostar-
cza użytkownikowi informacji o zużyciu energii i aktualnym napięciu. Wewnętrzny 
przekrój żył 3,3 mm² z miedzi beztlenowej o wysokiej czystości stanowi prawdziwe 
okablowanie wewnętrzne klasy high-end i gwarantuje stabilne zasilanie w każdej 
sytuacji - zawsze gwarantowane, nawet w przypadku komponentów o wysokim 
zapotrzebowaniu na moc.

Kabel sieciowy jest zawarty w zakresie dostawy!

Wymiary opakowania 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 


