
Ciechanów, 2023-05-23

Karta katalogowa produktu:

 

Listwa zasilająca BRENNENSTUHL Premium, 6 gniazd, zaczep, 3m, z wył.,
czarna

Wysokiej jakości listwa zasilająca z wyłącznikiem
Długość przewodu: 3m
Długość listwy: ok. 41cm
Ilość gniazd z uziemieniem: 6
Max. obciążenie 3500W przy przewodzie 1,5mm2
Gniazdka wtykowe ze stykiem ochronnym umieszczone pod kątem 45°,
także dla wtyczek kątowych
Inteligentny, zdejmowalny zaczep do prostego, nieskomplikowanego
montażu
Zamocowanie z tyłu obudowy listwy
Zawleczkę (nakładkę) lekko nacisnąć, wyjąć z zaczepu i obrócić o 180°
stopni
Ponownie włożyć zawleczkę do zaczepu i wykorzystując otwory do np.
śrub, zamontować listwę
W zaczepie znajdują się dodatkowe otwory do przymocowania poprzez :
opaskę do kabli, rzepy lub inny materiał
Podświetlany wyłącznik bezpieczeństwa, dwubiegunowy
Praktyczny nawój kabla
Stabilna, ładna forma, odporna na łamanie tworzywa sztucznego
Z ochroną dla dzieci
Wyprodukowana w Niemczech
Gwarancja 5 lat
Kolor szary

 

Cena 97,21 PLN brutto
 

Podstawowe parametry produktu
Numer produktu w systemie 139653
Numer dostawcy B1951164600
Numer Celcen 13-00363-31
Kod kreskowy
Nazwa produktu Listwa zasilająca BRENNENSTUHL Premium, 6 gniazd, zaczep, 3m, z wył., czarna
Opis wysokiej jakości listwa zasilająca z wyłącznikiem; długość przewodu: 3m; długość listwy: ok.

41cm; ilość gniazd z uziemieniem: 6; max. obciążenie 3500W przy przewodzie 1,5mm2;
gniazdka wtykowe ze stykiem ochronnym umieszczone pod kątem 45°, także dla wtyczek
kątowych; inteligentny, zdejmowalny zaczep do prostego, nieskomplikowanego montażu;
zamocowanie z tyłu obudowy listwy; zawleczkę (nakładkę) lekko nacisnąć, wyjąć z zaczepu i
obrócić o 180° stopni; ponownie włożyć zawleczkę do zaczepu i wykorzystując otwory do np.
śrub, zamontować listwę; w zaczepie znajdują się dodatkowe otwory do przymocowania poprzez
: opaskę do kabli, rzepy lub inny materiał; podświetlany wyłącznik bezpieczeństwa,
dwubiegunowy; praktyczny nawój kabla; stabilna, ładna forma, odporna na łamanie tworzywa
sztucznego; z ochroną dla dzieci; wyprodukowana w Niemczech; gwarancja 5 lat; kolor szary

Kategoria Przedłużacze, listwy, zasilacze, UPSy
Klasa Premium
Marka BRENNENSTUHL
 

Kolor
Kolor Szary
 

Cecha
Produkt Listwa zasilająca
Typ Z wyłącznikiem
Rodzaj 4 gniazda
W ofercie od 2015-01
 

Wymiary

INTUR Artykuły Biurowe Ciechanów
Mazowiecka 10
06-400 Ciechanów
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Listwa zasilająca BRENNENSTUHL Premium, 6 gniazd, zaczep, 3m, z wył.,
czarna
Rozmiar 1,8m
Wymiary (mm) 320
 

Certyfikaty
Nowy produkt w ofercie Standard
Hit Hit
Ilość lat gwarancji 5
 

Wspólny słownik zamówień
CPV 31224810-3
 

Zamiennik
Zamiennik B1156054014
 

Jednostki logistyczne
Jednostka 1 2 sztuk
 
 

Pozostałe zdjęcia produktu

          

Serdecznie zapraszamy do współpracy
INTUR Artykuły Biurowe Ciechanów Zespół
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