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AC12  
Armário de carregamento em segurança 
Número de peça: K64415EU 
Código EAN: 5028252499798 

 

À medida que mais portáteis são utilizados nas salas de aula, nas salas de informática e nas 
empresas, torna-se essencial possuir um concentrador para carregamento em segurança. 
A Kensington possui a solução ideal com o armário de carregamento em segurança AC12. 
Possui gavetas para 12 dispositivos até 14 pol. O armário é ideal para escolas, fornecendo 
aos professores um local centralizado para carregar os portáteis da sua turma, para que 
estejam prontos na manhã seguinte. E, uma vez que o armário utiliza corrente alternada, pode 
facilmente carregar até 12 dispositivos ao mesmo tempo, seja portáteis, tablets ou híbridos. 

CARACTERÍSTICAS VANTAGENS 

 Carrega até 12 dispositivos até 14 pol. 

 Gavetas para uma fácil gestão de dispositivos 

 Rodízios de rotação livre pré-instalados com bloqueios de 

rodízio duplos 

 Suporta até 90 W no carregamento de cada dispositivo 

 O carregamento por corrente alternada por acomodar 

vários tipos de dispositivo 

 Porta inviolável 

 Cadeados Kensington genuínos para as portas frontal e 

traseira 

 Armazenamento amplo 

o Tenha até 12 dispositivos carregados e 

prontos 

 Design de carregamento universal 

o O armário carrega diferentes dispositivos do 

mercado com até 90 W por dispositivos, 

incluindo portáteis, Macbook e Surface Pro 

 Protege os tablets  

o O design de cadeado genuíno da Kensington 

para proteger os tablets durante o 

carregamento 
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FRENTE  

                             

 

 

TRASEIRA 

           

(12) Passa-cabos 

(12) Gavetas 

deslizantes 

Botão 

ON/OFF  

(4) Rodízios de rotação livre; os dois 

rodízios frontais podem ser bloqueados 

Cadeado Kensington 

genuíno  

Cadeado Kensington genuíno (com 

a mesma chave da porta frontal) 

Entrada IEC 

Pega do painel 

traseiro 

(12) Multiplicador 

de tomadas 

(12) Suportes 

adaptadores 
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Especificações técnicas 

DIMENSÕES DO ARMAZENAMENTO INTERNO 

 Dimensões de cada ranhura: 

o Largura: 254 mm 

o Profundidade: 354 mm 

o Altura: 45 mm 

 Número de dispositivos suportados: 12 

 Dimensões dos suportes adaptadores: 

o Largura: 50 mm 

o Profundidade: 80 mm 

o Altura: 175 mm 

 Tabuleiros individuais: Deslizamento limitado, não 

removível 

CORRENTE E PADRÕES DE CARGA 

 Taxa CA de carga para cada porta: Até 90 W                       

 Multiplicador de carga com 12 tomadas IEC 

SEGURANÇA E INSTALAÇÃO 

 Segurança das portas frontal e traseira: Cadeado 

Kensington genuíno 

 Fixação: Utilize o Conjunto de bloqueio para secretária 

e periféricos da Kensington K64615EU (não incluído) 

EMPILHAMENTO E MOBILIDADE 

 Rodízios de rotação livre pré-instalados: 4  Rodízios bloqueáveis: 2, frente 

DIMENSÕES DO PRODUTO 

 Dimensões da unidade (incluindo os rodízios): 

o Largura: 420 mm 

o Profundidade: 590 mm 

o Altura: 715 mm 

 Peso da unidade: 34 kg 

 Cor e material do armário: Aço preto 

 

 

DIMENSÕES DA EMBALAGEM/ALIMENTAÇÃO E DADOS AMBIENTAIS 

 Conteúdo da embalagem: 

o Um armário de carregamento em segurança CA da 

Kensington 

o 40 abraçadeiras 

o 2 chaves 

o Cabo de alimentação EU & UK; 12 adaptadores 

IEC-EU e 12 adaptadores IEC-UK 

 Potência nominal: 

o Entrada: 100-120 V/200-240 V~50/60 Hz; 10-12 A 

o Saída: EU 220-240 V; 10 A ou 2400 W máx.  

 Temperatura de funcionamento: -10 a 40 ⁰C 

 Temperatura de armazenamento: -40 a 80 ⁰C 

Humidade relativa: 10% a 90% 
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PAÍS DE ORIGEM, REGULAMENTO E GARANTIA 

 País de origem: Taiwan 

 Garantia: 2 anos 

 Certificações e Conformidade: RoHS, REACH, Prop65, 

WEEE, Green Dot, FCC, C TUV US, TUV Bauart, TUV 

CB, CE, RCM 

 


