Line Interactive UPS 600 VA - met 6 geaarde stopcontacten
Bescherm je computer en bestanden met deze Uninterruptible Power Supply!

EW3945
8054392614866

OVERVIEW

Line Interactive UPS 600 VA met een back-up-tijd van ongeveer 10 minuten bij een belasting van 120 W
Geluidsalarm en led-meldingen bij stroomuitval, met status-leds
6x EU-stopcontacten type F met randaarde en overspanningsbeveiliging; daarvan zijn 3 stopcontacten aangesloten op de
back-up batterij
Input: 1x IEC C14 met afneembare kabel
Bescherming tegen: overspanning, kortsluiting, ontlading en overbelasting
Geschikt voor wandmontage
AVR-functie voor het stabiliseren van de outputvoltage
SPECIFICATIONS

2 YEAR WARRANTY

Output Power: 600 VA/360 W
Input: 230 V~50/60 Hz
Output: 230 V~50/60 Hz
Fuse: 10 A / 250 V
Technology: Line Interactive
Inverter Waveform: Simulated Sine wave
Voltage stabilization: AVR (Automatic Voltage Regulation)
Battery: 1 x 12 V / 7 Ah
Backup time: Approx. 10 minutes for @ 120 W load
Transfer time: less than 2-6 milliseconds
Input socket: 1x IEC C14
Outlet socket: 6x EU socket type F female
Alarm function: AC fails, Low battery, Overload, Fault
Protection: Short circuit, discharge, overcharge and overload
Surge protection: 125 joules
Control Panel: LED
Wall mount: Yes
Weight: 4,5 Kg
Dimension LxWxH: 360 x 240 x 130 mm
Power usage stand-alone: 9,5 W
Equipped with: power cable, 1x spare fuse
Environment: 0-90 % RH @ 0-40 °C (non-condensing)
Colour: Black
Replaceable Battery: Yes
SYSTEM REQUIREMENTS
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Converter: No
Power Strip: No
Power supplies: No
Line
Interactive UPS 600 VA - met 6 geaarde stopcontacten
UPS: 600VA
Bescherm
je stopcontact
computertype
en bestanden
Output: 6x EU
F (CEE7/3) met deze Uninterruptible Power Supply!

DESCRIPTION
Bescherm je computer en kostbare bestanden tegen stroomuitval en spanningspieken met de EW3945 Line
Interactive UPS 600 VA met AVR. De UPS is uitgerust met 6 stopcontacten en geeft een geluidsalarm en ledmelding bij stroomuitval. Hierdoor krijg je 10 minuten (bij een belasting van 120 W) de tijd om je bestanden op
te slaan en je computer veilig af te sluiten. De EW3945 is uitgerust met bescherming tegen: overspanning,
kortsluiting, ontlading en overbelasting. Je kunt de UPS aan de muur bevestigen.
Back-up-tijd van ongeveer 10 minuten bij een belasting van 120 W
De EW3945 Line Interactive UPS 600 VA heeft 6 stopcontacten met randaarde om jouw computer en kostbare
bestanden te beschermen tegen stroomuitval en spanningspieken. Alle stopcontacten zijn beschermd tegen
spanningspieken. Daarvan zijn drie stopcontacten aangesloten op de back-up batterij. Dankzij deze ingebouwde
batterij heb je 10 minuten de tijd, bij een belasting van 120 W, om je bestanden op te slaan en je pc af te sluiten. De
AVR-functie zorgt ervoor dat de outputvoltage stabiel blijft.
Geluidsalarm en led-meldingen bij stroomuitval
De UPS geeft een geluidsalarm en melding via led bij stroomuitval. Daarnaast geeft de UPS ook een melding wanneer
de ingebouwde batterij leeg raakt. De ingebouwde status-leds geven hiervan de status weer. De EW3945 biedt
bescherming tegen overspanning, kortsluiting, ontlading en overbelasting.
Eenvoudig te verbinden
Het is heel gemakkelijk om een computer of ander apparaat met de EW3945 te verbinden. Steek de stekker van de
computer of het apparaat in het stopcontact van de EW3945. De Line Interactive UPS kun je aan de muur bevestigen.
Daarnaast is de stroomkabel afneembaar.
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