Προγραμματιζόμενο strip ισχύος
EnerGenie
EG-PMS2

YOUR SWITCH IS MY COMMAND
- Το EG-PMS2 είναι strip εξόδου ισχύος με προηγμένα
χαρακτηριστικά διαχείρισης ισχύος. Μπορείτε να
ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις 4 υποδοχές
χειροκίνητα μέσω του υπολογιστή σας, με χρονοδιακόπτη ή
με προγραμματιζόμενα ειδικά συμβάντα (π.χ. ενεργοποίηση
του σαρωτή μου κάθε φορά που ξεκινώ το Photoshop ή
ενεργοποίηση του εκτυπωτή μόνο όταν εκτυπώνω
πραγματικά)
- Ελέγξτε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές σας στο σπίτι ή από το
γραφείο
- Προγραμματίστε τέσσερις υποδοχές μεμονωμένα μέσω του
υπολογιστή ή του φορητού σας υπολογιστή
- Ένας προηγμένος διαχειριστής για περιφερειακά
υπολογιστών

Χαρακτηριστικά

Προδιαγραφές

- Ενεργοποιήστε / απενεργοποιήστε τις μεμονωμένες υποδοχές
χειροκίνητα από τον υπολογιστή σας
- Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση μεμονωμένων υποδοχών
μέσω προγραμματιζόμενου χρονοδιακόπτη
- Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση μεμονωμένων υποδοχών
κάθε φορά που συμβαίνει κάποιο συμβάν λογισμικού (π.χ.
εκκίνηση / κλείσιμο λογισμικού Windows / άλλου λογισμικού,
εκκίνηση και ολοκλήρωση εκτύπωσης του λογισμικού
- Οι
εκτύπωσης
κλπ) παραμένουν ενεργοί ακόμη και όταν ο
χρονομετρητές
διαχειριστής του υπολογιστή είναι απενεργοποιημένος
- Υποδοχές προστασίας παιδιών
- Με οπές τοποθέτησης

Τάση εισόδου 220 230 VAC ~ 50 60 Hz
Μέγιστο ρεύμα φορτίου 10Α
Μέγιστο ρεύμα που καταναλώνεται από το EG-PMS2 από τη θύρα
USB του υπολογιστή: 350mA
Μέγιστη ποσότητα EG-PMS2 συνδεδεμένη ταυτόχρονα σε έναν
υπολογιστή: χωρίς περιορισμούς (περιορίζεται μόνο από τη
μέγιστη επιτρεπόμενη ποσότητα των συσκευών USB)
ΣΥΝΔΕΣΤΕ και ΠΑΙΞΤΕ
Περιορισμοί του προγράμματος υλικού:
Μέγιστος αριθμός ανεξάρτητων προγραμμάτων υλικού: 16 τεμ
Χρονικό διάστημα μεταξύ των συμβάντων: από 1 λεπτό έως 180
ημέρες

Συσκευασία

Απαιτήσεις συστήματος

Ποσότητα ανά χαρτοκιβώτιο, τμχ
Όγκος χαρτοκιβωτίου. CUM
Βάρος χαρτοκιβωτίου, Kg
Μέγεθος ατομικής συσκευασίας LxWxH:
Διαστάσεις χαρτοκιβωτίου LxWxH:
Χώρα προέλευσης
Barcode
Τελωνειακός κώδικας

10
0.04413625
12.8
465x145x65 mm
425x335x310 mm
CN
8716309074155
8544429090

Περιεχόμενα συσκευασίας

Για τη χρήση του λογισμικού Power Manager απαιτείται
Υπολογιστής που λειτουργεί με Windows® 2000 / XP / Vist / .
Windows 7/8
Μια ελεύθερη θύρα USB

Πιστοποιητικά

EG-PMS2
Εγχειρίδιο χρήστη
καλώδιο USB
CD με λογισμικό Power Manager για
Windows
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