
Multiconector extraível Vertikal, EU,
Pintado branco, Plástico e Alumínio, 1 ud.
5009912

Características do produto

Multiconector de encastrar en móveis de cozinha, oficina
e lar.
Pensado para ser encastradoo tanto en módulos
superiores como en módulos baixos.
Dispõe de un desenho retráctil con fácil extracción e
ocultación manual.
Destinado para mercado europeo EU.
Dispõe de 3 enchufes tipo Schuko com uma Potência
máxima admisible de hasta 3500W – 16A.
Além disso possui 2 conectores USB 5V DC para
recarregar smartphones o tablets (1 x 1A / 2 x 0,5A).
Para a sua instalação requer uma mecanização de D. 60
mm.
Tiene la posibilidad de montarse en superfícies con
grande espesor, entre 1 e 95 mm.
Se fija al móvel sin necesitad de herramientas graças a
una tuerca de fixação manual.
Possui un indicador LED de encendido.
Além disso Dispõe de un cabo de alimentación de 1,8 m
con enchufe 230V AC 50Hz.
Fabricado em plástico com acabamento branco.

Informações sobre o produto

      

 

Conector multitomada ou torre de tomadas
elevável (extraível verticalmente) desenhado para
conferir funcionalidade com a sua completa integração
no móvel de cozinha, escritório e lar. Está pensado para
ser encastrado tanto em módulos superiores como em
módulos inferiores graças ao seu desenho retráctil de
fácil extração e ocultação manual. Adapta-se
perfeitamente aos escritórios já equipados com
passacabos. Dispõe de três tomadas de tipo Schuko
com uma Potência máxima admisível de até 3500W –
16A e de dois conectores USB para carregar
dispositivos electrónicos 5V DC (1 x 1A / 2 x 0,5A) ideais
para recarregar smartphones e tablets. A sua instalação
resulta muito versátil dado que apenas requer uma
mecanização de D. 60 mm e tem a possibilidade de
poder montar-se em superfícies com grande espessura,
entre 1 e 95 mm. Além disso fixa-se ao móvel sem
necessidade de utilizar quaisquer ferramentas graças a
uma porca de fixação manual. Da mesma forma dispõe
de um discreto indicador LED de acendimento e um
cabo de 1,8 m com ficha macho para se poder ligar
directamente a tomadas de 230V AC 50Hz.

SKU 5009912

EAN 8432393286686

Materiais Plástico, Alumínio

Acabamentos Pintado branco

Embalagem 1 UN

Modelo EU

Descrição 3 fichas e 2 conectores
USB

Componentes 1 régua multienchufe
retráctil

Componentes

1 régua multienchufe retráctil



Documentação

Vá ao folha de
produto na web

Esboço (PDF) Instruções de
montagem (PDF)

Imágenes

https://www.emuca.pt/pt/iluminacao/escritorio/conectores/emuca-multiconector-extraivel-vertikal/multiconector-extraivel-vertikal-eu-pintado-branco-plastico-e-aluminio?pdf=true
https://www.emuca.es/sl-catalog/documents/sl-variants/8432393286686.PT01.jpg
https://www.emuca.es/sl-catalog/documents/sl-products/50096.IM.pdf

	Multiconector extraível Vertikal, EU, Pintado branco, Plástico e Alumínio, 1 ud.
	Características do produto
	Informações sobre o produto
	Componentes
	Documentação
	Imágenes


