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Para até 10 monitores individuais Power Click

FONTE DE ALIMENTAÇÃO

PS 10
A fonte de alimentação da Power Click, além da filtragem
tradicional por diodos e capacitores, possui estabilizador
interno (9 volts perfeitos) e filtragem por chip auto regulável.
Estes circuitos caracterizam uma fonte de alta qualidade
indicada para uso profissional. Isenta de ruídos e voltagem
final isenta de variações.
A fonte de alimentação Power Click modelo PS 10 fornece
energia para até 10 monitores dos seguintes modelos:
DB 05, COLOR, F10.
Pode ser fornecida com ou sem os cabinhos de 9V.
Os cabos de 9V são fornecidos com conectores P8
e nas medidas de 5m ou 10m.
INPUT: 110 / 220 VCA (por chave)
OUTPUT: 9 VCC
Max. Amperagem: 1A
Ciclos: 60 Hz
MEDIDAS:
Altura: 65 mm
Largura: 76 mm
Comprimento: 155 mm
Peso: 650 gr.

powerclick.com.br

PS

10

INPUT: 110 / 220 60 Hz
OUTPUT: 9 VCC 1A

COLOQUE OS CABINHOS DE 9V ENTRE AS ARRUELAS
E PRESSIONE ATARRACHANDO A PORCA.
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TERMOS DE GARANTIA
§1- A Força Dez Eletrônica oferece, para este produto, uma garantia de 12 meses a
partir da data da emissão da nota fiscal de compra.
§2-A Força Dez Eletrônica Ltda garante que este produto, foi devidamente testado
e aprovado, estando em perfeitas condições de uso.
§3- Esta garantia só terá validade se forem observados os parágrafos abaixo.
§4- Caso este produto apresente alteração em seu funcionamento normal
(comprovado em testes pela própria Força Dez e durante a vigência da
garantia), o consumidor deverá observar as normas deste certificado.
§5- A Garantia não abrange defeitos oriundos de:
- Má conservação do produto.
- Quedas e impactos.
- Transporte inadequado.
- Uso indevido (Corrente eletríca inadequada, instalações
elétricas ineficientes, etc.)
- Calor excessivo.
- Umidade excessiva (chuva, etc.).
§6- O produto deverá ser enviado para a sede da Força Dez (ou oficina indicada pela
Força Dez) para reparo nos ítens sob garantia, sem ônus para o consumidor.
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