
Invertteri Puhdas Siniaalto | Tulojännite: 12 VDC | Laitteen 
lähtövirran liittimet: 1 | 230 V ~ 50 Hz | 600 W | 

Lähtöliitännän huipputeho: 1000 W | Pistokannan tyyppi: F 
(CEE 7/3) | Ruuviliitin | Tehokkuus: 85 % | Puhdas siniaalto | 

Sulake | Sininen

General information

Puhtaan siniaallon invertterillä voidaan ladata 230 V AC -
laitteita 12 V DC -pistorasiasta, ja se sopii siksi 
erinomaisesti kuorma-autoihin ja veneisiin: sinun ei 
tarvitse ostaa erillistä 12 V:n laitteistoa. 
Jotkin herkät laitteet eivät toimi tavallisten muunnettujen 
siniaaltojen inverttereiden kanssa tai aiheuttavat häiriöitä. 
Tämä invertteri tuottaa kuitenkin puhdasta siniaaltoa, joka 
on yhtä laadukasta (ellei jopa laadukkaampaa) kuin kodin 
pistorasiasta saatu virta, ja se tuottaa tasaisen, 
korkealaatuisen suorituskyvyn.

Suosittelemme siniaaltoinverttereitä seuraaville laitteille:
Laadukkaat audio- ja videolaitteet, kannettavat 
tietokoneet, pelilaitteet, langattomien työkalujen laturit, 
keittiölaitteet, useilla nopeusasteilla varustetut laitteet, 
mittauslaiteet, sähkökäyttöiset parranajokoneet, 
happirikastimet, faksikoneet, autotallin 
ovenavausjärjestelmät ja monet muut herkät sähkölaitteet.

Features

• Lataa 230 V AC -laitteita, kuten kahvinkeitintä, 12 V:n 
akulla - täydellinen veneisiin ja kuorma-autoihin
• Varusteena 1 sukopistorasia
• Puhdas siniaaltolähtö - herkkien laitteiden, kuten 
laadukkaiden audio- ja videolaitteiden, käyttöön

Specifications

Materiaali: Alumiini
Virtalähteen tyyppi: Paristokäyttöinen
Väri: Sininen
Tulojännite: 12 VDC
Sulake: Kyllä
Sisääntulon tyyppi: Ruuviliitin
Turvaominaisuudet: Akun varauksen sammumissuoja / 

Lämpösuojaus / Lähtöjännitteen 
oikosulkusuoja / Ylikuormitussuoja / 
Liian korkean tulojännitteen suoja / 
Liian alhainen tulojännitteen suoja

Sales information

Order code: PIPS60012
Product 
description:

Invertteri Puhdas Siniaalto | Tulojännite: 12 
VDC | Laitteen lähtövirran liittimet: 1 | 230 V 
~ 50 Hz | 600 W | Lähtöliitännän 
huipputeho: 1000 W | Pistokannan tyyppi: F 
(CEE 7/3) | Ruuviliitin | Tehokkuus: 85 % | 
Puhdas siniaalto | Sulake | Sininen

Packaging:
Brand name: Nedis

Quantity LxWxH (mm) Weight

1 270 mm 145 mm 360 mm 2920 g
6 380 mm 470 mm 570 mm 18830 g



Virtapistoke: Ruuviliitin
Lähtöjännite: 230 V ~ 50 Hz
Pistokannan tyyppi: F (CEE 7/3)
Toimii 
kaukosäätimellä:

Ei

Laitteen lähtövirran 
liittimet:

1

Maksimi virrankulutus: 600 W / 1000 W
Lähtöteho: 600 W
Tehokkuus: 85 %
Lähtövirran 
aaltomuoto:

Puhdas siniaalto

Korkeus: 83 mm
Leveys: 236 mm
Lähtöliitännän 
huipputeho:

1000 W

Pituus: 280 mm

Package contents
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