
DC voedingsadapter - 12V, 6.5A power adapter

Productcode: SVA12DN4NEUA

Deze vervangende voedingsadapter kunt u gebruiken als voeding voor elk elektronisch apparaat met 
een 4-polige DIN barrel connector en 12 V en tot 6,5 A nodig heeft.

De adapter is de perfecte vervanging voor de kwijtgeraakte of beschadigde voedingsadapter die u 
gebruikte voor het opladen van uw bestaande elektronica.

Als uitvaltijd geen optie is, is het handig om reservevoedingsadapters bij de hand te hebben zodat u 
niet hoeft te wachten tot u een vervanging ontvangen heeft of uw apparaten moet vervangen alleen 
vanwege de benodigde compatibiltiteit met de voedingsbron.

Deze voedingsadapter is een directe vervanging voor de voedingsadapters die bij de volgende 
StarTech.com producten worden geleverd:

USB 3.0 / eSATA 4-bay 3,5 inch SATA III harde-schijfbehuizing (S3540BU33E)

1U in een rack monteerbare 4-bay 3.5 inch SATA / SAS externe harde-schijfbehuizing (SAT35401U)

4-bay eSATA USB naar 3.0 naar SATA hard disk docking station (SATDOCK4U3E)

4-bay USB 3.0 eSATA naar SATA standalone 1:3 HDD hard disk duplicator dock (SATDOCK4U3RE)

USB 3.0 naar 4-bay SATA 6 Gbps hard disk docking station (SDOCK4U33)

De SVA12DN4NEUA wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische 
ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



      

Toepassingen

• Vervang een zoekgeraakte of defecte voedingsadapter

• Houd een extra voedingsadapter bij de hand voor uw cruciale apparaten

• Gebruik één voedingsadapter als u naar meerdere regio's reist

Eigenschappen

• Ondersteunt vele verschillende apparaten die 12 V en 6,5 A (of minder) nodig hebben en zijn 
voorzien van een DIN barrel connector.

• Verminder de uitvaltijd bij een storing door een reserve voedingsadapter bij de hand te houden

Voeding

Garantiebeleid 2 Years

Voedingsbron Inclusief wisselstroomadapter

Ingangsspanning 100 - 240 AC

Uitgangsspanning 12V DC

Uitgangsstroom 6.5 A

Stekkertype 4-pin DIN

Vermogensopname 78

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)

Opslagtemperatuur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)

Vochtigheid 0% - 80 % RV

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart



Lengte product 5.1 in [13 cm]

Breedte product 2.2 in [57 mm]

Hoogte product 1.3 in [3.4 cm]

Gewicht product 13.3 oz [378 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 6.9 in [17.5 cm]

Package Width 5.4 in [13.7 cm]

Package Height 4.1 in [10.3 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

2.2 lb [1.0 kg]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - universele voedingsadapter (NA/JP, EU, GB, AU)

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


