Защита от пренапрежение APC SurgeArrest Essential 230V
PME1WB-GR, PME1WU2B-GR, PME5B-GR и PME5U2B-GR

LED индикация

Свети, когато APC SurgeArrest работи и доставя
изгладено напрежение, осигуряващо безопасно
захранване на свързаните консуматори.

EMI/RFI филтри против смущения

Инвестирали сте средства в технологии,
които правят живота ви лесен и приятен.
Въпреки това, един пик на напрежението
може да промени всичко.

Защитават от електромагнитни и радиочестотни смущения. Филтрите са необходими
за поддържане на качеството на аудио/видео
сигнала и предотвратяват блокиране на
чувствителна към смущения техника.

Детска защита

Защитава потребителите от случаен допир
с неизползваните изводи.

20 години гаранция

Защитете вашите електронни устройства
от опасни пикове на напрежението с
APCTM SurgeArrestTM Essential.

Осигурява допълнително спокойствие.

SurgeArrest Essential осигурява ежедневна
защита от пренапрежение на персонални
компютри, битова електроника, рутери,
модеми, телевизори и стрийминг устройства.

2 USB порта, които осигуряват 2.4 A захранване
за вашите мобилни устройства и таблети.
Смарт зарядното устройство разпознава
вашите устройства за максимална скорост
на зареждане.

USB портове със смарт зарядно устройство*

*За PME1WU2B-GR и PME5U2B-GR.

www.apc.com

Защита от пренапрежение APC SurgeArrest Essential 230V
PME1WB-GR, PME1WU2B-GR, PME5BGR и PME5U2B-GR
Модел

PME1WB-GR

PME1WU2B-GR

PME5B-GR

PME5U2B-GR

10A

10A

Параметри на входа
Входящо напрежение

230V

Входяща честота
Номинален входящ ток

50/60 +/ - 5 Hz
16A

16A

Изводи
Дължина на кабела
USB портове
за зареждане

1 извод

5 извода (шуко)

Директен монтаж в контакта
Няма

1.5 м

2 порта (2.4 A
със смарт зарядно)

Цвят

1.5 м

Няма

2 порта (2.4 A
със смарт зарядно)

40 x 303.9 x 63.1 mm

40 x 335 x 63.1 mm

Черен

Защита от пренапрежение
Енергиен капацитет

615 J

Филтър за EMI/RFI
смущения

<40db

Описание
Размери
(В x Ш x Д)
Тегло (g)

93.2 x 63.1 x 40 mm
110 g

Размери на опаковката
(В x Ш x Д)
Тегло с опаковка
Отвори за монтаж
на стена
Цвят

130 g
100 x 90 x 68 mm

150 g

170 g

Не

Не

470 g

505 g

334 x 118 x 46 mm

365 x 118 x 46 mm

555 g

590 g
Да

Черен

Управление
LED индикатор

Да

Гаранция
Гаранция

20 години

