
Datasheet

DIGITUS Tomada múltipla com perfil de alumínio,
tomadas elétricas com ligação terra de 8 vias,
conector de segurança do cabo de alimentação de 2 m
DN-95404
EAN 4016032266426

1U Aluminum PDU, rackmountable, 10x IEC C13 10A, 2500W,
250VAC 50/60Hz, overl-prot.,1xC14

As tomadas múltiplas DIGITUS® são a solução perfeita para o seu
armário de servidor ou de rede de 19". Para otimização da montagem
de armário, as tomadas múltiplas DIGITUS®, com 220-240 V a 50-60
Hz, proporcionam-lhe o melhor desempenho com carga de trabalho
adequada. O material de montagem incluído de 19" garante uma
fixação ideal às calhas de perfis dos seus armários. Cada tomada
múltipla pode ser montada tanto na horizontal como na vertical,
existindo a possibilidade de serem fixadas com os terminais para cima
ou para baixo, conforme o tipo de armário.

Fonte de alimentação segura e profissional na área de 19"

• 8x tomadas elétricas com ligação terra 250 VCA 50/60 Hz / 16 A /
4000 W

• Perfil de alumínio

• 2x perfis de ângulo para montagem de armário
• Cabo de alimentação de 2 m H05VV-F 35 1,5 mm² como tomada

elétrica de ligação C14
• Componentes de plástico de ABS UL-94V-0
• Ligação à terra no perfil de alumínio
• Tomadas elétricas com ligação terra rodadas a 35°
• Protecção contra sobrecarga
• Protecção contra sobrecarga
• Inch form factor (IEC 60297): 482.6 mm (19")
• Current: 10 A
• Input Plug: IEC 60320 C14 inlet
• Installation: Rack 1U
• Outlets: IEC 60320 C13
• Phase: 1ph
• Power: 2,3 kVA
• Volts: 230 V

Logistics

Number
(pcs)

Weight
(kg)

Depth
(cm)

Width
(cm)

Height
(cm)

cm³

Packaging Unit Carton 20 21.00 104.00 46.00 27.00 129,168.00

Packaging Unit Inside 1 1.05 6.80 50.00 9.10 3,094.00

Packaging Unit Single 1 1.05 6.80 50.00 9.10 3,094.00

Net single without Packaging 1 0.73 4.40 48.20 4.50 0.00
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