VOYAGER
MOBILNA LISTWA ZABEZPIECZAJĄCA
Karta produktu

Kompaktowa przenośna listwa zabezpieczająca zapewnia doskonałą ochronę urządzeń mobilnych
takich jak: notebook, netbook, iPod, telefon komórkowy, odtwarzacze MP3 oraz MP4. Listwa
VOYAGER stosowana jest podczas podróży biznesowych i prywatnych. Nie zajmuje dużo miejsca.
Posiada zabezpieczenia przepięciowe oraz termiczne.
CHARAKTERYSTYKA
ź Trzy gniazda sieciowe
ź Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe i termiczne
ź Bezpieczne gniazda-CHILD PROTECTION
ź Przewód zasilający - obracany o 90 st.
ź Przewód zasilający i wtyczka chronione przed uszkodzeniem
ź Dwuportowa ładowarka USB
ź 24 miesiące gwarancji
ź Ubezpieczenie przyłączonego sprzętu do 1 000 EUR
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VOYAGER
MOBILNA LISTWA ZABEZPIECZAJĄCA
PARAMETRY TECHNICZNE
DANE TECHNICZNE
Liczba gniazd wyjściowych
Typ gniazda wyjściowego
Napięcie znamionowe
Sumaryczny prąd nominalny
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe
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PL
~230 V / 50 Hz
10 A
918 J
5 V / 1 A (prąd całkowity)
2 lata
do 1 000 EUR

Ładowarka 2.0 USB
Gwarancja
Ubezpieczenie przyłączonego sprzętu
Uwaga! Producent zastrzega sobie prawo do zmiany w/w parametrów bez uprzedniego powiadamiania.
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1. Dioda sygnalizacyjna. Zielona dioda LED informuje, że listwa przeciwprzepięciowa i porty
ładowania USB funkcjonują prawidłowo.
2. Dwuportowa ładowarka USB.
3. Przewód zasilający i wtyczka - ochrona przed uszkodzeniem.
4. Trzygniazdowa przenośna listwa zabezpieczająca.Gniazda: 1 x 10 A + 2 x 6 A.
5. Przewód zasilający - obracany o 90 st.
6. Zabezpieczenie przepięciowe (MOV).Warystor wykonany w nowej technologii X3
wykorzystującej udoskonalone materiały zapewniający jeszcze lepszą ochronę
przepieciową.
7. Zabezpieczenie termiczne. Chroni przed pożarem w przypadku uszkodzenia elementów
zabezpieczenia przeciwprzepieciowego.

!

Dla prawidłowej pracy urządzenie powinno być podłączane do gniazda sieciowego wyposażonego
w bolec uziemiający.
Z uwagi na typ i sposób umiejscowienia zabezpieczeń, jako jeden ze stopni ochrony wykorzystywane
są układy zabezpieczające w instalacji budynku.
Urządzenie chronić przed wilgocią.
Listwa VOYAGER nie jest przeznaczona do pracy z urządzeniami medycznymi, a w szczególności
podtrzymującymi życie.
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