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item no. Kleur EAN MSRP (19%)

13050 Zwart 4003635130506 699.00 €

13051 Zilver 4003635130513 699.00 €

MEERVOUDIGE CONTACTDOOS-
STROOK
XXL® POWERSTATION 909

De Powerstation 909 van Oehlbach is een perfect verwerkte stekkerdoos, ontworpen 
als een 19“ rack/deskversie die zelfs aan de meest veeleisende high-end eisen 
voldoet. Het heeft in totaal acht individuele stopcontacten, bestaande uit vier digitale 
(gefilterde) en vier analoge (ongefilterde) stopcontacten. Twee afzonderlijke groepen 
contactdozen, elk bestaande uit twee gefilterde en twee ongefilterde contactdozen, 
kunnen ook afzonderlijk worden geschakeld. Om ervoor te zorgen dat de apparaten 
in fase worden aangesloten, heeft de Powerstation 909 een fasemarkering op elk 
afzonderlijk stopcontact. De juiste aansluiting wordt aangegeven met een rood cont-
rolelampje. Dit is de enige manier om potentiële egalisatiestromen die een negatieve 
invloed hebben op beeld- en geluidsinformatie effectief te vermijden. Bovendien is 
deze uitzonderlijke wandcontactdoos voorzien van een vertragingsfunctie (1 secon-
de) voor de netschakelaar, die onaangename stroompieken bij het inschakelen van 
de centrale voorkomt. Het display, dat kan worden uitgeschakeld en is ingebed in het 
massieve aluminium frontpaneel, geeft de gebruiker informatie over het stroomver-
bruik en de stroomspanning. Een binnenste geleiderdoorsnede van 3,3 mm² besta-
ande uit hoogzuiver, zuurstofvrij koper vertegenwoordigt een echte high-end interne 
bedrading en garandeert een stabiele stroomvoorziening in elke situatie - zelfs bij 
componenten met een hoge vermogensbehoefte is dat altijd gegarandeerd.

Een voedingskabel is bij de levering inbegrepen!

Dimensions de lÂ´emballage 443mm / 305mm / 120mm

Draaddoorsnede  3,3 mm² 

Kenmerken  vertragingsfunctie, 24kt vergulde contacten , Overspan-
ningsbeveiliging met LED, 100% contactbetrouwbaarheid 

Binnenste geleider materiaal  OFC - zuurstofvrij koper 


