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KOSZULKA KRYSTALICZNA OFFICE PRODUCTS
Krystaliczna folia o grubości 40, 50 lub 55 mic
• Wykonana z miękkiej, gładkiej folii polipropylenowej • Krystaliczna, transparentna 
• Otwarta na górze • Antyelektrostatyczna • 11 dziurek do wpinania

indeks grubość format opakow.
PB275 40 mic A4 100 szt.
PB066 50 mic A4 100 szt,
PB1038 55 mic A4 100 szt.

indeks rodzaj format opakow.
PP156 bez klapki A4 10 szt.
PP191 z klapką A4 10 szt.

250
kartek

KOSZULKA PRZESTRZENNA
Pojemność do 250 kartek
• Wykonana z wysoce przezroczystej folii PVC • Format na materiały o rozmiarze A4 
• Europerforacja do wpinania w segregator

KOSZULKA KRYSTALICZNA Q-CONNECT
Krystaliczna folia o grubości 75 lub 100 mic
• Wykonana z miękkiej, gładkiej folii polipropylenowej • Krystaliczna, transparentna 
• Otwarta na górze • Antyelektrostatyczna • 11 dziurek do wpinania

indeks grubość format opakow.
PB064 75 mic A4 100 szt.
PB063 100 mic A4 100 szt.

GUARANTEEGUARANTEE
QUALITY

100%

indeks kolorów rodzaj
KW1000 6 trójkątne
KW581 12+2 trójkątne
KW645 18 trójkątne
KW964 24 trójkątne

KREDKI OŁÓWKOWE FIORELLO SUPER SOFT
Bardzo miękki grafit
• Ostrzone • Przekrój trójkątny • Lakierowane • Intensywne kolory • Praktyczne 
opakowanie – po otwarciu wygodny dostęp do kredek • Każda kredka posiada 
nadruk • Zgodne z normą CE • Średnica grafitu 3 mm

Kredki

Laminatory

indeks format
FE188 A3
FE187 A4

LAMINATOR COSMIC 2
Wolny od zacięć, przy użyciu folii Fellowes
• Laminuje do rozmiaru A4 (235 mm) lub A3 (320 mm) foliami o maksymalnej 
grubości 125 mikronów • Możliwa także laminacja na zimno • Technologia 
HeatGuard zapewnia niską temperaturę obudowy • Wolny od zacięć – używając 
folii do laminacji Fellowes • Laminuje z prędkością 30 cm/min • 2 lata gwarancji 
na urządzenie

LAMINATOR CITYLAM
Czas nagrzewania 5 min
• Laminator biurowy do formatu A3 • Cechuje go nowoczesny design, niezawodność 
oraz łatwość użytkowania • Maksymalna prędkość laminacji 360 mm/min 
• Maksymalna grubość folii 200 mic • Maksymalna grubość dokumentu wraz 
z folią 1 mm • Zakres temperatur od 0°C do 150°C • Ilość prędkości 2 • Ilość wałków 4

indeks rodzaj
OP458 A3

Temperówki znajdziesz 
na str. 213 Folię do laminowania 

znajdziesz na str. 77, 79
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Świetny rezultat laminacji 
za pierwszym i za każdym 
kolejnym razem

Laminator GBC Fusion gwarantuje nieskazitelnie gładką powierzchnię laminowanego dokumentu

GBC Fusion PlusLaminatory Fusion

Indeks Opis
ES1429 Laminator GBC Fusion™ 7000L, A3

Indeks Opis
ES1427 Laminator GBC Fusion™ 3100L, A3

Indeks Opis
ES1426 Laminator GBC Fusion™ 3000L, A3
ES1425 Laminator GBC Fusion™ 3000L, A4

Indeks Opis
ES1424 Laminator GBC Fusion™ 1100L, A3
ES377 Laminator GBC Fusion™ 1100L, A4

Indeks Opis
ES375 Laminator GBC Fusion™ 1000L, A3
ES376 Laminator GBC Fusion™ 1000L, A4

Indeks Opis
ES1428 Laminator GBC Fusion™ 6000L, A3

Laminator GBC Fusion™ 7000L, A3
• Krótki czas nagrzewania: 1 min.
• Zalaminowanie dokumentu A4 trwa poniżej 13 sek.
• Automatyczne ustawianie parametrów sprawia,  

że laminacja nie wymaga wysiłku
• Czujniki wejściowe nowej generacji wybierają 

odpowiednie tempo laminowania w celu uzyskania 
perfekcyjnych rezultatów

• Wymaga sterowania ręcznego przy dokumentach 
o niestandardowym formacie

Laminator GBC Fusion™ 6000L, A3
• Krótki czas nagrzewania: 1 min.
• Zalaminowanie dokumentu A4 trwa poniżej 15 sek.
• Automatyczne ustawianie parametrów sprawia,  

że laminacja nie wymaga wysiłku
• Inteligentne czujniki wejściowe automatycznie 

wybierają prędkość laminacji w celu uzyskania 
perfekcyjnych rezultatów

• Łatwy w obsłudze jednym przyciskiem interfejs

Laminator GBC Fusion™ 3100L, A3
• Czas nagrzewania: 1 min.
• Do zalaminowania dokumentu A3 folią o grubości 

2 x 75 mikronów potrzebuje tylko 20 sek.
• Po naciśnięciu przycisku błyskawicznie przełącza 

ustawienie grubości folii
• Tacka odbiorcza zapewnia idealnie gładką 

powierzchnię zalaminowanego dokumentu

Laminator GBC Fusion™ 3000L, A3/A4
• Czas nagrzewania: 1 min.
• Do zalaminowania dokumentu A3 folią o grubości 

2 x 75 mikronów potrzebuje tylko 30 sek.
• Po naciśnięciu przycisku, błyskawicznie przełącza 

ustawienie grubości folii 
• Tacka odbiorcza zapewnia idealnie gładką 

powierzchnię zalaminowanego dokumentu.

Laminator GBC Fusion™ 1100L, A3/A4
• Czas nagrzewania: 3 min.
• Do zalaminowania dokumentu A4 folią o grubości 

2 x 75 mikronów potrzebuje mniej niż 1 min.
• Przycisk zwalniający umożliwia usunięcie 

zaciętej folii
• Zielona kontrolka i sygnał dźwiękowy sygnalizują 

gotowość urządzenia do pracy

Laminator GBC Fusion™ 1000L, A3/A4
• Czas nagrzewania: 4 min.
• Do zalaminowania dokumentu A4 folią o grubości 

2 x 75 mikronów potrzebuje mniej niż 1 min.
• Przycisk zwalniający umożliwia usunięcie zaciętej 

folii
• Zielona kontrolka i sygnał dźwiękowy sygnalizują 

gotowość urządzenia do pracy
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LEITZ ILAM  
– PERFEKCYJNA LAMINACJA ZA KAŻDYM RAZEM

Seria iLAM Touch 2
Posiada wbudowaną technologię sensorową i funkcję 
automatycznego cofania.

Wszystko, co musisz wiedzieć o obsłudze tego urządzenia, 
to jak je włączyć i wyłączyć.

• Nie wymaga skomplikowanych ustawień; unikalna technologia 
sensorowa

• Technologia aktywnego zapobiegania zacięciom
• Niskie zużycie energii, funkcja automatycznego wyłączania po 30 min 

nieużywania
• Opatentowane składane tacki zapewniają niezmienną, wysoką jakość 

laminacji
• Wskaźnik LED pokazuje, kiedy urządzenie jest gotowe do pracy
• Zawsze gotowy do pracy – czas nagrzewania to jedynie 60 sek.
• Odpowiedni dla folii o grubości od 80 do 250 mikronów

NOWOŚĆ 

Format  Indeks
iLAM Touch 2, A3 ES1279

*A4, 80 mikronów

do
250

mic.
20 

sek*

*A4, 80 mikronów

do

250
mic.

25 
sek*

1 min 
 czas nagrzewania

1 min 
 czas nagrzewania

*A4, 80 mikronów

6 x

do

250
mic.

15 
sek*

Easy  Feed

Easy  Feed

6 x

6 x

GWARANCJI
3 LATA

Easy  Feed

Opatentowany system 
prostej aplikacji 
dokumentu*

*Wniosek patentowy 
złożony w 2016

Wsuń rozłożoną folię Rozpocznij laminację 
– rezultat będzie 
perfekcyjny

Włóż dokument, 
korzystając 
z prowadnicy

Zamknij tacki

Format     Indeks
iLAM Touch Turbo Pro, A3     ES1281

iLAM Touch 2 Turbo, A3 ES1280

1 min 
 czas nagrzewania
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Laminator iLAM Office
To solidny laminator charakteryzujący 
się smukłą sylwetką i stylowym 
wzornictwem. Idealny do użytkowania 
w biurze. Gotowy spełnić Twoje 
potrzeby po 60 sekundach.

• Niski poziom zużycia energii, wyłącza 
się automatycznie po 30 min. 
od ostatniego użycia 

• Laminacja jednego dokumentu A4 
o grubości 80 mikronów zajmuje 
ok. 45 sekund

• Minutnik LED wskazuje, kiedy 
urządzenie jest gotowe do pracy

do

 125
mic.

45 
sek*

* A4, 80 micron

2 x

1 min 
 czas nagrzewania

1 min 
 czas nagrzewania

do

 175
mic.

30 
sek*

*A4, 80 mikronów

4 x

GWARANCJI
2 LATA

Format  Indeks
iLAM Office A4  ES1159
iLAM Office A3  ES1160

iLAM Office Pro A3  ES1249

Laminator iLam Home Office
Dostępny w 4 przykuwających wzrok 
kolorach WOW. Pierwszy laminator 
zaprojektowany z myślą o osobach 
pracujących z domu. Łączy wysoką 
jakość laminacji z atrakcyjnym 
wzornictwem.

• Idealny do stosowania folii o grubości 
od 80 do 125 mikronów

• Laminacja jednego dokumentu A4 
o grubości 80 mikronów zajmuje 
ok. 60 sekund

• Minutnik LED wskazuje, kiedy 
urządzenie jest gotowe do pracy

2 x

do

125
mic.

60 
sek*

*A4, 80 mikronów

3 min 
 czas nagrzewania

GWARANCJI
2 LATA

Format  Kolor Indeks
iLAM Home Office A4  różowy ES1161-8
iLAM Home Office A4  niebieski ES1161-1
iLAM Home Office A4 zielony ES1161-4
iLAM Home Office A4 szary ES1161-5
iLAM Home Office A3 szary ES1162-5

Znajdź pasujące 
produkty do laminatorów 
Home Office na str. 37–38.
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LAMPKA NA BIURKO CEP CLED-100 
ZE ŚCIEMNIACZEM
Ciepła biel światła (3000 K)
• Nowoczesny kształt • Energooszczędne źródło światła LED 3W • Natężenie światła 
680 Lux z odległości 30 cm, 145 Lumen • Klasa energetyczna „A” • Płynna regulacja 
góra/dół, ruchu ramienia i głowicy 360° • Przycisk ON/OFF umieszczony na końcu 
głowicy • Wyjątkowo cienka i mała podstawa oszczędza miejsce na biurku • Napięcie 
100-240 V • Doskonała stabilność • Produkt przeznaczony w 100% do recyklingu 
• 5 lat gwarancji

indeks kolor
PB845 / różowy/czarny
PB846 / beżowy/biały
PB847 / srebrno/czarny

indeks kolor
PB1252 / srebrno-czarny

LAMPKA LED NA BIURKO MAUL  
PULSE COLOUR VARIO ZE ŚCIEMNIACZEM
Korzystny stosunek jakości do ceny
• Płynna regulacja temperatury barwowej w zakresie 3100-6500 K • 4-stopniowa 
regulacja ściemniacza • Ramię i podstawa wykonane z aluminium, wykończenie 
matowe • 18 diod LED SMD: 9 emitujących światło ciepłe białe (3100 K) 
i 9 emitujących światło dzienne białe (6500 K) • Diody są niewymienne 
• Klasa energetyczna: „A” • Niski pobór mocy 7 W • Natężenie oświetlenia 1340 lx 
w odległości 35 cm • Strumień świetlny 370 lm • Ramię o długości 40 cm • Wysokość 
pozycji roboczej 47,5 cm • Głowica 15x7,9 cm, z możliwością obrotu o 270° 
i odchylenia o 130° • 2 lata gwarancji

indeks kolor
PB478-10 biały
PB478-6 żółty
PB478-8 różowy
PB478-2 czarny

LAMPKA LED NA BIURKO MAUL PUCK
Biel światła dziennego (6500K)
• Podwójne ramię teleskopowe wykonane z wytrzymałej chromowanej stali 
• 80% mniej poboru energii niż w przypadku klasycznej lampy • Posiada 
1 wysokowydajną żarówkę LED, wbudowaną, niewymienną • 15 000 godzin 
świecenia • Klasa energetyczna „A” • Średnie zużycie energii 5 kWh/1000 h • Natężenie 
oświetlenia 1300 lx w odległości 33 cm • Strumień świetlny 230 lm • Regulacja 
długości ramienia od 18,5 do 33 cm • Głowica oświetleniowa o średnicy 10 cm, 
możliwość odchylenia o 180° • Stabilna podstawa o średnicy 13 cm, dociążona, 
z ochroną powierzchni biurka • 2 lata gwarancji

indeks kolor rodzaj
PB113-10 biały stojąca
PB113-15 srebrny stojąca
PB113-2 czarny przykręcana

LAMPKA NA BIURKO MAUL ATLANTIC
Biel światła dziennego (6500 K)
• Nie powoduje refleksów od ekranu komputera i biurka • Zawiera energooszczędną 
żarówkę 11 W (Socket G23, klasa energetyczna „A”) • Natężenie światła 1700 Lux 
z odległości 35 cm 840 Lumen • Lampka jest kompatybilna z żarówkami o klasie 
energetycznej od „A+” do „B” • Długość ramienia dolnego 34 cm, górnego 33 cm 
• Rozmiar głowicy około 36x7 cm • Stabilna podstawa z obciążeniem, rozmiar 
20x14,5 cm • Wysokość w zwykłym ustawieniu roboczym 45 cm lub 42 cm 
(przykręcana) • Długość przewodów przyłączeniowych 1,8 m • Gwarancja 2 lata

LAMPKA LED NA BIURKO OFFICE PRODUCTS 3W
Ciepła biel światła (2700 K)
• Podwójne chromowane ramię teleskopowe wykonane z wytrzymałej stali 
• 80% mniej poboru energii niż w przypadku klasycznej lampy • Ciepła biel (2700K) 
• Żywotność diody LED: 30 000 godzin świecenia • Klasa energetyczna „A+” 
• Natężenie oświetlenia: 695 lx • Strumień świetlny 260 lm • Łatwo dostępny 
przełącznik umieszczony na podstawie

indeks kolor
PB100-2 czarny
PB100-8 różowy
PB100-10 biały
PB100-4 jasnozielony
PB100-17 jasnoniebieski

indeks rodzaj
DN068 16 cm
DN069 20 cm
DN070 30 cm
DN071 40 cm
DN072 50 cm

LINIJKI PLASTIKOWE DONAU
Duża odporność na złamanie
• Wykonana z polistyrenu • Odporna na odkształcenia • Nieścieralna podziałka 
zgodna z normami • Podcięte brzegi ułatwiają precyzyjne kreślenie • Transparentna

Linijki

Lampki biurowe

Listwy zasilające 
i przedłużacze znajdziesz 

na str. 117-118
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indeks długość rodzaj
KW1054 15 cm
KW537 20 cm
KW538 30 cm
KW552 30 cm
KW1055 30 cm podgumowana

indeks długość rodzaj
KW1056 30 cm z uchwytem
KW1017 30 cm z uchwytem
KW540 40 cm
KW541 50 cm

LINIJKI ALUMINIOWE
Wytrzymałe aluminium

indeks rodzaj ilość
PB028 A4 50 szt.
PB078 A5 50 szt.
PB091 A4 100 szt.

GUARANTEEGUARANTEE
QUALITY

100%

LISTWA DO ARCHIWIZACJI A4 I A5  
SAMOPRZYLEPNA Q-CONNECT
Wykonana z odpornego na pęknięcia poliestru
• Przejrzysta część samoprzylepna • Część do wpinania z uniwersalną perforacją 
• Idealna do zastosowania dla dokumentów lub katalogów przechowywanych 
w segregatorach • Kolor przezroczysty

LISTWA MAGNETYCZNA DURAFIX®
Totalna NOWOŚĆ na rynku!
• Magnetyczny klips / listwa do informacji, notatek lub przypomnień, itp. 
• Samoprzylepny do płaskich i trwałych powierzchni takich jak np. meble, lodówki, 
powierzchnie szklane

indeks kolor wymiary ilość
DU094-2 czarny 60x17 mm 5 szt.
DU094-11 granatowy 60x17 mm 5 szt.
DU094-15 srebrny 60x17 mm 5 szt.
DU094-MIX/10SZT mix kolorów 60x17 mm 10 szt.
DU094-15/10SZT srebrny 60x17 mm 10 szt.
DU102-2 czarny 210x17 mm 5 szt.
DU102-11 granatowy 210x17 mm 5 szt.
DU102-15 srebrny 210x17 mm 5 szt.
DU1050-2 czarny 297x17 mm 5 szt.
DU1050-11 granatowy 297x17 mm 5 szt.
DU1050-15 srebrny 297x17 mm 5 szt.
DU070-2 czarny 5000x17 mm 1 szt.
DU070-11 granatowy 5000x17 mm 1 szt.
DU070-15 srebrny 5000x17 mm 1 szt.

Listwy do archiwizacji Listwy wsuwane

Listwy magnetyczne

indeks kolor rodzaj ilość
DU017-2 czarny na 30 kartek 50 szt.
DU017-3 czerwony na 30 kartek 50 szt.
DU017-11 granatowy na 30 kartek 50 szt.
DU017-20 przezroczysty na 30 kartek 50 szt.
DU039-2 czarny na 60 kartek 50 szt.
DU039-3 czerwony na 60 kartek 50 szt.
DU039-20 przezroczysty na 60 kartek 50 szt.
DU039-4 zielony na 60 kartek 50 szt.

LISTWA WSUWANA DURABLE
Zaokrąglone krawędzie i przekrój
• Zaokrąglone krawędzie ułatwiają nasuwanie grzbietu na dokument 
• 50 szt. w opakowaniu • Gładka struktura listwy i zaokrąglony przekrój gwarantują 
elegancki wygląd oprawianych dokumentów

rodzaj oprawia  białe  niebieskie  czerwone  czarne  zielone
3 mm 10 kartek OP870-10 OP870-1 OP870-3 OP870-2 OP870-4
6 mm 25 kartek OP878-10 OP878-1 OP878-3 OP878-2 OP878-4
10 mm 50 kartek OP603-10 OP603-1 OP603-3 OP603-2 OP603-4
15 mm 75 kartek – OP879-1 – OP879-2 –

LISTWA WSUWANA O.SLIDE
Szeroki wybór rozmiarów
• Format A4 • 50 szt. w opakowaniu

Okładki do bindowania 
znajdziesz na str. 145
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2,5 m

2,5 m

Zabezpiecz się zanim będzie za późno!
Rozdział prądu do biura i domu.

• najwyższej jakości listwa zasilająca • wykonana z polikarbonatu - stabilna i odporna na uderzenia • długość przewodu 2,5 m  
• długość listwy 44 lub 63 cm • ilość gniazd z uziemieniem 5 lub 8 • max. obciążenie 3500 W przy przewodzie 1,5 mm2 • ochrona 
przed przepięciami oraz prądami błądzącymi do 13500 A • specyfika: wyjście przewodu naprzeciwko wyłącznika - praktyczna  
obsługa np. pod biurkiem • szerokie rozmieszczenie gniazd umożliwia podłączenie zasilaczy lub wtyczek pod kątem 45° 
• gumowe stopki uniemożliwiają przesunięcie listwy • podświetlany wyłącznik bezpieczeństwa, dwubie-
gunowy • możliwe przymocowanie do ściany • z zabezpieczeniem przed dziećmi • zabezpieczenie 
termiczne przed przeciążeniem – bezpiecznik 16 A • ubezpieczenie do 5 mln EUR za szkody 
osobowe i materialne w ramach ubezpieczenia wyrobów producenta • gwarancja 5 lat
PB095 – 5 gniazd, 2,5 m, srebrny
PB096 – 8 gniazd, 2,5 m, srebrny

4.500 A
Ubezpieczenie do

za szkody osobowe i materialne 
w ramach naszego 

ubezpieczenia wyrobów

5 milinów EUR

Mounting

www.brennenstuhl.com

5
Lat

Gw
ara

ncji      Gwarancji

Gwarancji      Gwara
nc

ji

Listwa zasilająca przeciwprzepięciowa Super-Solid 13500 A
Chroni wartościwe urządzenia elektryczne przed przepięciami oraz prądami błądzącymi.

W Polsce obowiązującym standardem
gniazd elektrycznych jest tzw. typ E. Typ ten

często określany jest mianem francuskiego. Stosuje 
się go we Francji, w Belgii, w Polsce, w Czechach, na Słowacji.

Praktyką stosowaną w Polsce, w przypadku gniazdek pojedynczych,
jest łączenie przewodu fazowego z lewej strony, a neutralnego z prawej – patrząc

na gniazdko, gdy bolec (zwany też kołkiem ochronnym) jest na górze. Należy jednak
podkreślić,  że praktyka ta nie ma żadnego wsparcia w obowiązujących przepisach i nie wolno

na niej polegać. W szczególności nie wolno zakładać, że przewód neutralny w prawym otworze posłuży  
za uziemienie ochronne! Zasada ta nie może być spełniona w przypadku większości gniazd podwójnych,  

ze względu na ich wewnętrzną konstrukcję.

WARTO
WIEDZIEĆ:

Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe (nie mylić z tradycyjnymi przedłużaczami) to rekomendowane rozwiązania biurowo-domowe posiadające dodatkowe zabezpieczenia przed tzw. prądami błądzącymi, awariami 
sieci przesyłowej oraz wyładowaniami atmosferycznymi – nagłymi impulsami wielkich napięć. Wśród najpowszechniej spotykanych zabezpieczeń stosuje się: włączniki, bezpieczniki topikowe - chroniące przed nadmiernym 
wzrostem natężenia prądu oraz układy warystorowe – chroniące przed zbyt wysokim napięciem. Rozwiązania takie stosuje się głównie do zabezpieczania sieci komputerowych (serwery, stacje PC), drogiego i „wrażliwego” 
sprzętu audio-video oraz AGD-RTV.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom stworzyliśmy ofertę, która idealnie wpisuje się w Państwa potrzeby i oczekiwania. Najpopularniejsza klasyfikacja artykułów elektrycznych obejmuje następujące grupy asortymentowe:

1. ZABEZPIECZENIA PRZECIWPRZEPIĘCIOWE.
2. PRZEDŁUŻACZE LISTWOWE.

Sprzęt elektroniczny występuje w każdym biurze i gospodarstwie domowym.  
Bez sprawnie działającej sieci elektrycznej trudno dzisiaj wyobrazić sobie funkcjonowanie bez obaw i trosk o bezpieczeństwo wyposażenia. 

L

Listwy zasilające i przedłużacze
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• wysokiej jakości listwa zasilająca z wyłącznikiem • max. obciążenie 3500 W  
przy przewodzie 1,5 mm2 • gniazdka wtykowe ze stykiem ochronnym 
umieszczone pod kątem 45°, także dla wtyczek kątowych • inteligentny,  
zdejmowalny zaczep do prostego, nieskomplikowanego montażu  
• w zaczepie znajdują się dodatkowe otwory do przymocowania 
poprzez: opaskę do kabli, rzepy lub inny materiał • podświetlany 
wyłącznik bezpieczeństwa, dwubiegunowy • praktyczny nawój 
kabla • stabilna, ładna forma, odporna na łamanie tworzywa 
sztucznego • z ochroną dla dzieci • wyprodukowana  
w Niemczech • gwarancja 5 lat 
PB742-2 – 4 gniazda, 1,8 m, czarny
PB742-5 – 4 gniazda, 1,8 m, szary
PB854-2 – 6 gniazd, 3 m, czarny
PB854-5 – 6 gniazd, 3 m, szary

Listwa zasilająca Premium-Line
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• długość przewodu: 2 m • długość listwy 39 lub 51 cm • ilość gniazd z uziemieniem  
8 lub 10 • max. obciążenie 3500 W przy przewodzie 1,5 mm2 • z zaciskiem  
pozwalającym na skrócenie zbędnej długości kabla • komfortowe  
odstępy gniazdek • z uchwytami do montażu na ścianie  
• z zabezpieczeniem przed dziećmi • zabezpieczenie  
termiczne przed przeciążeniem – bezpiecznik 16 A  
• gwarancja 5 lat
PB094 – 39 cm, 10 gniazd, 2 m, czarny

www.brennenstuhl.com
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Listwa zasilająca Primera-Line

2 m

• podstawowe, ekonomiczne rozwiązanie  
• ilość gniazd z uziemieniem: 3/5/6  
• gniazdka umieszczone pod kątem 45°
PB602 – 3 gniazda, 1,5 m, biały
PB603 – 3 gniazda, 3 m, biały
PB604 – 3 gniazda, 3 m, z wyłącznikiem, biały
PB605 – 3 gniazda, 5 m, biały
PB606 – 5 gniazd, 1,5 m, biały
PB607 – 5 gniazd, 1,5 m, z wyłącznikiem, biały
PB608 – 5 gniazd, 3 m, biały
PB650 – 5 gniazd, 3 m, z wyłącznikiem, biały
PB609 – 5 gniazd, 5 m, biały
PB106 – 5 gniazd, 5 m, z wyłącznikiem, biały
PB610 – 6 gniazd, 1,5 m, z wyłącznikiem, biały
PB611 – 6 gniazd, 3 m, biały
PB612 – 6 gniazd, 3 m, z wyłącznikiem, biały
PB613 – 6 gniazd, 5 m, biały
PB614 – 6 gniazd, 5 m, z wyłącznikiem, biały

Przedłużacz zasilający

Przedłużacze listwowe – najpopularniejsze rozwiązania pozwalające dostarczyć zasilanie do urządzeń oddalonych od tradycyjnego gniazdka elektrycznego.  
Przedłużacze różnią się od siebie grubością przewodu, średnicą pojedynczej żyły, maksymalnym obciążeniem, długością kabla, ilością gniazdek, wyposażeniem  
(z  wyłącznikiem lub bez), sposobem montażu, kątem, pod jakim znajdują się gniazdka, czy też designem korpusu. UWAGA: Nie zabezpieczają należycie przed  
wyładowaniami atmosferycznymi, skokami napięcia/natężenia oraz prądami błądzącymi.
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