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Keor DC: Zůstaňte připojeni! 

Společnost Legrand v návaznosti na stále důležitější kontinuitu napájení, a to i v 

residenčních aplikacích, uvádí na trh UPS Keor DC, který zajišťuje řádné zálohování připojených 

zátěží. Keor DC je navržený a vyrobený čistě pro spotřebitelský trh a může napájet všechna 

zařízení připojená k internetové síti, jako jsou modemy, kamerové systémy a switche, přičemž 

jim poskytuje autonomii, která dosahuje až 90 minut při typickém zatížení modemu. 

Ti, kteří sledují online kurzy, pracovníci na home office, hráči PC her, fanoušci televizních 

seriálů anebo majitelé chytrých domácností se už nebudou muset obávat výpadku napájení a 

problémů s dostupností internetu. Keor DC, který lze nainstalovat v domácnostech, kancelářích 

a obchodech, je se svými kompaktními rozměry 9,5 x 9,5 x 2,8 cm a hmotností 300g nejmenším 

UPS zdrojem značky Legrand. Keor DC díky svému designu, typickému pro značku Legrand, 

nezůstane bez povšimnutí. Vzhled spolu s bílou barvou, diskrétním a elegantním stylem dělají 

z Keor DC objekt, který je funkční a zároveň esteticky příjemný. 
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Vzhledem k orientaci UPS na spotřebitelský trh se jedná o velice jednoduché zařízení, 

které se nastavuje a ovládá pomocí jednoho tlačítka. Spolu se čtyřmi LED diodami umožňuje 

plnou kontrolu a ovládání UPS. Jednoduše jej připojte, například k domácímu modemu, 

stiskněte tlačítko Start a vyberte požadované výstupní napětí (9, 12, 15 nebo 19 V DC). Společně 

v kombinaci s použitím jednoho ze čtyř dostupných konektorů vytvoříte z Keor DC flexibilní 

řešení kompatibilní s drtivou většinou zařízení. Keor DC má výstupní výkon 25 W. UPS jako 

baterii využívá Li-Ion baterii o kapacitě 2200 mAh. Zdroj je certifikován a opatřen značkou CE a 

UL. 

 

 


