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Blocuri multipriză multimedia 
standard german - cu cordon

Amb. Ref. Blocuri multipriză multimedia, cu protecție

Protejează echipamentele electrice şi electronice 
împotriva descărcărilor electrice
Cu indicator pentru starea protecției (aprins:
aparate protejate; stins: protecția nu este activă) 
Testate pentru a rezista la 10 000 de operări
Întrerupător cu indicator luminos care acționează 
alimentarea a maxim 3 echipamente
Spațiu optim între două prize pentru conectarea 
adaptoarelor, încărcătoarelor, etc 
16 A, putere maximă 3500 W la 250 V
Echipate cu clemă de prindere pentru cordoanele 
dispozitivelor conectate
Ideale pentru protejarea unui switch Internet
RJ 45 compatibile cu RJ 11
Intrare/ieșire RJ 45/RJ 11 compatibilă ADSL 
Uc: 200 V, Uoc: 2 kV si Up: 600 V 

5 6 946 64  Alb/Gri
4 x 2P+T + 2 x RJ 45
4 x 2P+T cu întrerupător general
Bloc multipriză pivotant pe axă
Se poate fixa pe perete, mobilier, etc
Cordon de alimentare 1.5 m (3G 1.5 mm2)
Livrat cu cordon pentru telefonie RJ 11 de 1.5 m

5 6 946 66  Negru
6 x 2P+T + 2 x RJ 45 + 2 x TV
4 x 2P+T cu întrerupător general
2 x 2P+T cu alimentare permanentă
Bloc multipriză pivotant pe axă
Se poate fixa pe perete, mobilier, etc
Cordon de alimentare 1.5 m (3G 1.5 mm2)
Livrat cu cordon pentru telefonie de 1.5 m RJ 11 și 
cordon coaxial pentru T V 1.8 m (fișă Ø 9.52 mm)

1 6 946 14  Alb/Gri 
4 x 2P+T + 2 prize USB  
 + 1 fişă micro-USB
4 x 2P+T cu comandă de la un întrerupător general
Bloc multipriză vertical pivotant pe axă
Prize de încărcare USB 5 V/1000 mA pentru playere 
MP3 sau MP4, telefoane mobile, etc. 
Fişă micro-USB pentru încărcarea telefonului direct 
pe soclu
Cordon de alimentare 2 m (3G 1.5 mm2)

6 946 146 946 66

6 946 64

Blocuri multipriză

n Moduri de utilizare
Posibilitatea orientării prizelor

Posibilitatea montării direct pe perete

Spațiu optim între 2 prize, pentru conectarea adaptoarelor, 
încărcătoarelor, etc

Protecție la supratensiune
Indicator ce arată starea protecției

n Caracteristici
Control de siguranță
Indică puterea consumată și întrerupe automat alimentarea dacă
puterea maximă este depășită
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