
USB-laddningsstation med 7 portar, 5x 1A-portar och 2x 2A-portar

Produkt ID: ST7C51224EU

Ladda upp till sju mobila enheter samtidigt. Denna USB-laddningsstation med sju portar låter dig 
skapa en laddningspunkt med flera portar för surfplattor, telefoner och andra mobila enheter.

Den här fristående USB-laddningsremsan erbjuder fem 1 A och två 2 A USB-laddningsportar, så du 
kan ladda flera mobila enheter samtidigt, utan att behöva ansluta till flera vägguttag eller 
strömstänger.

Laddningsstationen med sju portar stöder smarta laddningsfunktioner, inklusive USB Battery Charging 
Specification 1.2 och Apple- och Samsung-protokoll, vilket garanterar kompatibilitet med ett brett 
utbud av mobila enheter såsom Apple iPhone och iPad, Samsung Galaxy Tab, Android-enheter och 
mer.

Skapa en dedikerad USB-laddningsstation vid ditt skrivbord, så att du kan ladda dina mobila enheter 
medan du arbetar. Laddningsstationen är också ett utmärkt tillskott till ditt styrelserum eller lobbyn 
och erbjuder ett bekvämt sätt för mobilanvändare att hålla sina enheter laddade.

Med den integrerade strömknappen kan du stänga av samtliga portar när laddaren inte används.

Den här kompakta laddningsremsan tar upp minimalt med utrymme och har ett robust yttre som 
klarar av slitage från daglig användning. Med det medföljande väggmonteringsfästet kan du för enkel 
åtkomst till laddningsportarna fästa laddningsremsan till en yta såsom ett skrivbord eller en vägg.

ST7C51224EU täcks av en tvåårsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



     

Användning

• Ladda flera enheter samtidigt

• Idealisk för styrelserum, lobbyer, IT-kundtjänst och testbänk

• Installera på platser där laddningsremsan kan monteras säkert

Funktioner

• Ladda flera enheter samtidigt med fem portar på 1 A och två på 2 A

• Frigör utrymme och använd färre eluttag med en samlad laddningsstation

• Montera laddningsremsan till ett skrivbord eller en vägg med medföljande monteringsfäste

• Spara utrymme på ditt skrivbord, din arbetsbänk eller ett konferensbord med stationens kompakta 
design

• Stöder smarta laddningsfunktioner

Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

Portar 7

Industristandarder USB Battery Charging Specification Rev. 1.2

Kontakt(er)

Kontakttyp(er) 7 - USB 2.0 Type-A (4 stift, 480 Mbps)

Indikatorer

LED-indikatorer 1 - Ström

Ström

Power Source AC-adapter medföljer

Inspänning 100 - 240 AC



Inström 1.5 A

Utspänning 12V DC

Utström 5 A

Polaritet på mittpol Positiv

Kontakttyp M

Strömförbrukning 60

Miljö

Drifttemperatur 5°C to 35°C (41°F to 95°F)

Förvaringstemperatur -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)

Luftfuktighet 20~80% RH

Utseende

Färg Svart

Kabinettyp Aluminium

Produktlängd 4.3 in [11.0 cm]

Produktbredd 1.8 in [45.0 mm]

Produkthöjd 0.9 in [2.4 cm]

Produktvikt 4.2 oz [118.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 3.9 in [98.0 mm]

Package Width 9.3 in [23.5 cm]

Package Height 3.7 in [95.0 mm]

Fraktvikt (förpackning) 27.1 oz [767.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - USB-laddningsstation



1 - Väggmonteringsfäste

4 - Gummifötter

1 - Användarhandbok

1 - Strömadapter

4 - monteringsskruvar

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


