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Açıklama 
DIGITUS® marka şık küp prizde tabletler veya akıllı telefonlar gibi mobil 
cihazlar için 3 emniyetli priz ve 3 USB şarj bağlantı noktası bulunur.  
Prizler 3.860 W'a (230 V/16 A) kadar güç sağlar ve kontak koruması ile 
donatılmıştır. Küpün her yerine entegre edilmiş prizler sayesinde, büyük 
fişlerin veya ağ adaptörlerinin neden olduğu çakışmalar ve buna bağlı yer 
problemleri geçmişte kalıyor. Üç entegre USB bağlantı noktası, USB A şarj 
kablosu olan mobil cihazlara uygundur ve 2,4 A'ya varan toplam şarj gücü 
sağlar. USB bağlantı noktaları, ışıklı açma/kapatma anahtarı kullanılarak ayrı 
ayrı kapatılabilir ve entegre aşırı voltaj ve kısa devre koruması, bağlı USB 
cihazları için ekstra güvenlik sağlar. Aleve dayanıklı malzeme (PC) güvenlik 
özelliklerini tamamlayıcı nitelikte olup bütünsel olarak tasarlanmış bir 
konsept sunar. Evde, ofiste veya konferans salonlarındaki masalarda 
kullanabileceğiniz göz alıcı bir aksesuardır. 

Temel İşlevler 
Ürünü çalıştırmadan önce lütfen hasarlı olup olmadığını kontrol edin.  
Ürün hasar görmüşse kullanmayın. 
• Fişi bir Elektrik prizine takın. Cihazın kapalı olmasına ve bağlantı 

kablosunun takılma tehlikesi oluşturmamasına dikkat edin. 
• Cihazı açmak için küp prizin önündeki anahtara basın. Kontrol 

lambası turuncu yanar 
• Bu amaçla sağlanan küp prizin prizlerine istenilen cihazları takın. 
• Ürünü kullanmadığınız sırada cihazı kapatmak için açma/kapatma 

düğmesine basın. 
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Özellikler ve Yararlar 
• Entegre kontak korumalı 3 entegre güvenlik prizi 
• Tabletleri veya akıllı telefonları şarj etmek için 

 3 entegre USB bağlantı noktası (USB A) 
• USB bağlantısı için LED ışıklı, ayrı Açma/Kapatma düğmesi  

(fonksiyon göstergesi) 
• USB bağlantıları için aşırı voltaj ve kısa devre koruması 
• Aleve dayanıklı plastik (PC) 
• Yer tasarrufu sağlayan, kompakt küp şekli 
• Geleneksel uzatma kablolarında olduğu gibi fişlerin veya ağ 

bağdaştırıcılarının çarpışması/çakışması söz konusu değildir 
• Ev ve ofis için idealdir 

 
 

Teknik Özellikler 
USB bağlantıları 3 adet USB A (toplam 5 V / 2,4 A),  

Maks. 12 W 
AC Çıkışlar 3 adet Güvenlik prizi 

230 V / 50 Hz / 16 A / 3.860 W 
Kontak koruması Plastik kapaklar prizdeki kontakları kapatır 
Giriş voltajı 230 V DC / 50 Hz, 16 A 
Çıkış voltajı USB Toplam 5 V DC / 2,4 A 
Ana kablo 1,4 m, Güvenlik fişi tip F (CEE 7/4) 
Boyutlar (U x G x Y) 93 x 93 x 72 mm 
Ağırlık 416 g 
Renk Beyaz / Gri 
Ortalama etkinlik  %82,5 
Etkinlik Gereksinimleri %79,9 
Yüksüz Güç Tüketimi 
Gereksinimi 

0,10 W 
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Ürün Ayrıntıları 

 

 

1) Açma/Kapatma düğmesi   
2) 3 adet USB bağlantı prizi 
3) 3 adet topraklı priz 
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Genel güvenlik ve bakım talimatları 
• Bu ürün, özel, evde kullanım için tasarlanmış olup ticari amaçla 

kullanılamaz 
• Bu ürün, çocuklardan uzak tutulması gereken elektronik bir üründür 
• Bu ürün oyuncak değildir. Bu nedenle çocukların erişemeyeceği  

yerlerde saklayınız 
• Güvenlik ışığı yanlış kullanılırsa zarar görebilir 
• Ürünü düşürmeyin veya güçlü darbelere maruz bırakmayın 
• Ürünü asla yüksek sıcaklıklara veya aşırı soğuğa maruz bırakmayın 
• Ürünü sadece prizin şebeke voltajı tip plakasındaki bilgilerle  

eşleşiyorsa kullanın 
• Küp prizin izin verilen maksimum yük kapasitesini asla aşmayın  

(maks. 3680 W) 
• BT cihazlarını yalnızca USB soketlerine takın 
• Plastik kısımlar çatlarsa, kırılırsa veya bükülürse küp prizi kullanmayı 

bırakın 
• Ürünü nemden, sudan, yağmurdan, kardan veya çiseden koruyun ve 

yalnızca kuru ortamlarda kullanın 
• Ürünü parçalarına ayırmayın. Yanlış montaj elektrik çarpmalarına  

veya arızalara yol açabilir 
• Ürünün üzerine veya yakınına yanan mum gibi açık alevler koymayın 
• Ürünü radyatör veya diğer ısı yayan cihazlar gibi ısı kaynaklarının 

yakınında kullanmayın 
• Küp prizi asla küvet veya lavaboya düşebilecek şekilde saklamayın 
• Fişi prizden çıkarırken asla bağlantı kablosundan çekmeyin;  

her zaman fişi çekerek çıkarın 
• Bağlantı kablosunu bükmeyin ve keskin kenarların üzerine koymayın 
• Ürünü kullanmadığınız sırada güç kablosunu prizden çekin 
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Uyarı 
Çocuklar ve fiziksel, duyusal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı  
(örneğin kısmen engelli kişiler, fiziksel ve zihinsel becerileri kısıtlı yaşlılar) 
veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler (örneğin büyük çocuklar) için 
tehlike söz konusudur. 

Yangın tehlikesi! 
Hatalı elektrik tesisatı veya aşırı şebeke voltajı elektrik çarpmasına neden 
olabilir. 
• Küp prizi asla üzeri örtülü halde çalıştırmayın 
• Küpün üzerinde kıyafet veya başka nesneler olmadığından emin olun 
• Küp prizi, bitişik nesneler veya mobilyalar arasında ısı birikmeyecek 

şekilde yerleştirin 
• Küp prizi kolay tutuşabilen malzeme ve nesnelerden uzak tutun. 
• Küp prizi patlama veya yangın riski olan alanlarda kullanmayın. 
Fişi sadece elektrik taşımazken çekin! 
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Sorumluluk Reddi:  

Ürün adı ve marka adı, ilgili üreticilerin tescilli ticari markası olabilir. TM ve ® işaretleri 
kullanım kılavuzunda bulunmayabilir. Kullanım kılavuzundaki resimler sadece referans 
amaçlıdır ve gerçek ürünlerden biraz farklı olabilir.  
Güvenilirliği, işlevi veya tasarımı geliştirmek için burada açıklanan bir ürün veya sistemde 
herhangi bir bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktayız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assmann Electronic GmbH, Uygunluk Beyanının sevkiyat içeriğine dâhil olduğunu beyan 
eder. Uygunluk Beyanı eksikse aşağıda belirtilen üretici adresinden posta yoluyla talep 
edebilirsiniz. 

www.assmann.com 
Assmann Electronic GmbH 
Auf dem Schüffel 3 
58513 Lüdenscheid 
Almanya  
 

http://www.assmann.com/
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