
Strömskena för skrivbordsmontering

Produkt ID: PWRSTRPCLMP

Få enkel åtkomst till dina eluttag genom att placera eluttaget där du behöver det mest. Montera 
grenuttaget på skrivbordet, bordet eller disken eller annan plan yta med detta fastklämbara 
grenuttag.

Spara tid och kraft varje dag genom att ha dina eluttag nära till hands. Grenuttagshållaren går enkelt 
att klämma fast på skrivbord, bord, diskar och andra plana ytor som är upp till 50 mm tjocka. Du 
behöver inte längre sträcka dig under skrivbordet för att komma åt dina strömkablar.  Dessutom 
slipper du strömsladdar på golvet, vilket gör att de förblir rena.

Justera bredden enkelt med den fjäderbelastade designen. Skrivbordsklämman för grenuttag fungerar 
med de flesta grenuttag från 40 mm - 60 mm bredd. Skrivbordsklämman kommer med silikonkuddar 
för att hålla ditt grenuttag säkert på plats.

Skrivbordets fäste har inbyggd kabelhantering för att leda dina kablar snyggt och minimera röran. 
Dessutom skyddar skumdynor på skrivbordsklämman skrivbordsytan mot repor och märken.

PWRSTRPCLMP täcks av StarTech.coms 5-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

  

Användning



• Håll kablar organiserade och borta från golvet i kontor och kommersiella utrymmen

• Få tillgång till eluttag enkelt i affärsmiljöer, lagermiljöer samt kommersiella och industriella miljöer

Funktioner

• Placera grenuttaget inom räckhåll med detta lättanvända fäste

• Klämmer lätt fast på ytkanter som är upp till 50 mm tjocka, inklusive skrivbord, bord, diskar och 
andra plana ytor

• Justerbar bredd är fjäderbelastad och fungerar med de flesta grenuttag från 40 mm - 60 mm

• Leder kablar snyggt utom synhåll med integrerad kabelhantering

• Silikonkuddar ger ett starkt grepp om ditt grenuttag och skumkuddar skyddar skrivbordets yta

Hårdvara

Garantipolicy 5 Years

Kabelhantering Ja

Tjocklek på 
monteringsyta

Skrivbordsklämma: Bordstjocklek upp till 50,8 mm

Prestanda

Allmänna 
specifikationer

Justerbar bredd: Stöder de flesta grenuttagen från 40 till 
60 mm

Utseende

Färg Svart

Kabinettyp Plastic and Aluminum

Produktlängd 2.7 in [68.0 mm]

Produktbredd 3.9 in [100.0 mm]

Produkthöjd 2.5 in [64.0 mm]

Produktvikt 10.6 oz [300.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal 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]

Fraktvikt (förpackning) 12.1 oz [344.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - Strömskena för skrivbordsmontering

1 - snabbstartsguide

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.


