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 3 שקעי� 
 2 שקעי� ומתא� ל 2 קי�טו�

2.4A USB ומטע� �2 שקעי 
 4 שקעי� 

 3 שקעי� ומתא� ל 2 קי�טו�
2.4A USB ומטע� �3 שקעי 

 2 שקעי�, מטע� 2.4A USB ומתא� ל 2 קי�טו� 
 5 שקעי� 

 4 שקעי� ומתא� ל 2 קי�טו�
2.4A USB ומטע� �4 שקעי

3 שקעי�, מטע� 2.4A USB ומתא� ל 2 קי�טו� 
5 שקעי� ומתא� ל 2 קי�טו�
4 שקעי� ומתא� ל 4 קי�טו�

4 שקעי�, מטע� 2.4A USB ומתא� ל 2 קי�טו� 
6 שקעי�, מטע� 2.4A USB ומתא� ל 2 קי�טו� 

5 שקעי� ומתא� ל 6 קי�טו�
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Exterio Vital

אפשרויות התקנה:
על שולח� / על משטח

לרוב מותק� כעמדה על-שולחנית בשולחנות עבודה, בחדרי ישיבות,
פודיומי�, דוכני�, בחדרי כנ�י� ומגוו� משטחי�.

תחת שולח� / תחת משטח
לגישה נ�תרת של חשמל, תקשורת, טעינה ועוד.

להתקנה פשוטה תחת רוב �וגי המשטחי�.

במערכות ישיבה
התקנה מתחת למערכות הישיבה הקיימות כמו כור�אות, �פות,

�פ�לי�, אודיטוריומי� ועוד, מ�פק פתרו� מו�תר ונוח לגישה
מהירה לחשמל, תקשורת, טעינה ונתוני�.

על הקיר / בתו	 הקיר
התקנה בתו	 קירות ועל גבי קירות, מונעת את הצור	

לבצע שינויי� בקיר עצמו או את הצור	 להזעיק חשמלאי.
מ�פק פתרו� לגישה מהירה לחשמל ותקשורת תו	 שמירה

על קווי עיצוב נקיי� ויוקרתיי�.
נתוני חשמל:

230VAC 50VHz  :מתח עבודה מק�ימלי
  16A :עבודה מק�ימלי �זר

70°C טמפרטורת עבודה: עד

מבנה וצבע:
המוצר בעל גימור ברמה גבוהה, מנגנו� מכאני 
עמיד במיוחד. Exterio Vital מוצר בעל נתוני� 
טכניי� מצויני� אשר מבטיחי� שימוש לאור	 
זמ�. Exterio Vital זמי� בכי�וי כ�ו� ע� שקעי� 

ותושבות שחורות. נית� להזמי� בצבעי� 
מותאמי� אישית - מותנה בהזמנת כמות 

מינימלית.
   PC- �, שקעי�: גו� המוצר - אלומיניו�חומרי

מודולי� ושילובי�:
ה- Exterio Vital מאפשר התאמה מושלמת 

לצרכי משתמש הקצה תו	 שילוב של חשמל, 
נתוני�, תקשורת, או כל רכיב Keystone אחר. 

כבל וחיבור לחשמל:
Exterio Vital מ�ופק ע� כבל 0.4 מטר

,(HO5VV-F 3x1.5mm2)
ע� מחבר GST 18/3 זכר.

כדי לחבר את המוצר לשקע �טנדרטי
יש לקנות כבל הזנה לחשמל GST  בנפרד.
איכות: 100% בדיקת איכות על המשכיות, 

קוטביות, בידוד והארקה.
תקני�: המוצר בעל אישור מכו� התקני� 

הישראלי
אחריות: 3 שנות אחריות ע"י היצר�.

התקנה: לא נדרש שימוש בכלי� לצור	 
ההתקנה. המוצר מ�ופק ע� ערכת חיבור 

למשטחי� שוני�.
יש לקרוא את הוראות ההתקנה טר� ההתקנה.

אריזה: כל יחידה ארוזה בקופ�א.

אור�תאורדג�מ	פר קטלוגי
(L) מ“מ
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(H) מ“מ

:Exterio Vital רבי המכר מ�ידרת


