
Aan bureau te bevestigen stekkerdooshouder

Productcode: PWRSTRPCLMP

Maak stopcontacten extra toegankelijk door uw stekkerdoos binnen handbereik te plaatsen. Bevestig 
uw stekkerdoos aan uw bureau, tafel, werkblad of andere oppervlakken met deze handige 
stekkerdooshouder.

Bespaar iedere dag tijd en inspanning door uw stopcontacten binnen handbereik te houden. De dmv 
een klembeugel te bevestigen stekkerdooshouder kan eenvoudig worden bevestigd aan bureaus, 
tafels, werkbladen en andere platte oppervlakken met een dikte tot wel 50 mm. Op deze manier hoeft 
u niet meer onder uw bureau te duiken om aan uw kabels te komen. En omdat ze niet meer op de 
grond liggen, blijven uw kabels ook netter.

Pas de breedte eenvoudig aan dankzij het veerbelaste ontwerp van deze stekkerdooshouder. De 
stekkerdooshouder klembeugel is geschikt voor de meeste stekkerdozen met een breedte van 40 tot 
60 mm. De klembeugel is voorzien van silicone kussentjes om uw stekkerdoos stevig op plaats te 
houden.

De stekkerdooshouder heeft een geïntegreerde kabelgoot zodat u uw kabels netjes en georganiseerd 
op één plek kunt houden. Bovendien beschermen de schuimkussentjes op de klembeugel uw bureau 
tegen krassen en deuken.

De PWRSTRPCLMP heft 5 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van 
StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

  



Toepassingen

• Organiseer en houd kabels van de vloer af op kantoren en andere commerciële ruimtes

• Maak stopcontacten extra toegankelijk bij bedrijven, magazijnen, en commerciële en industriële 
gebieden

Eigenschappen

• Met deze gebruiksvriendelijke aan tafel te bevestigen houder is uw stekkerdoos altijd binnen 
handbereik

• Kan eenvoudig worden bevestigd aan de rand van een bureaublad met een maximale dikte van 50 
mm — waaronder bureautafels, tafels, werkbladen, en andere platte oppervlakken

• Verstelbare breedte is veerbelast en is geschikt voor de meeste stekkerdozen van 40 tot 60 mm

• Organiseer en houd kabels van de vloer af op kantoren en andere commerciële ruimtes

• Silicone kussentjes zorgen voor een stevige grip en schuimkussentjes beschermen het 
bureauoppervlak

Hardware

Garantiebeleid 5 Years

Kabelbeheer Ja

Dikte 
bevestigingsoppervlak

Bureauklem: Tafeldikte tot 50,8 mm

Prestaties

Algemene specificaties Verstelbare breedte: Ondersteunt de meeste 
stekkerdozen van 40 tot 60 mm

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Type behuizing Plastic and Aluminum

Lengte product 2.7 in [68.0 mm]

Breedte product 3.9 in [100.0 mm]



Hoogte product 2.5 in [64.0 mm]

Gewicht product 10.6 oz [300.0 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 6.3 in [160.0 mm]

Package Width 4.1 in [105.0 mm]

Package Height 2.7 in [68.0 mm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

12.1 oz [344.0 g]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - Aan een bureau te bevestigen stekkerdoos

1 - verkorte handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.


