
Vă rugăm să vă înregistrați pentru a beneficia de promoție!

Bună ziua,

Am dori să vă prezentăm succesorul UPS-ului 9130, noul UPS 9SX.

UPS-ul 9SX oferă cea mai bună protecție împotriva defecțiunilor de rețea pentru serverele virtuale, centrele de

date, infrastructuri hiperconvergente și alte dispozitive IT.

UPS-ul 9SX asigură continuitatea funcționării, crește eficiența 

și reduce costurile.

•  Fiabilitate: Topologia dublă conversie. UPS-ul 9SX 

   monitorizeză continuu condițiile de alimentare și reglează 

   tensiunea și frecvența. Eaton ABM® utilizează o tehnologie 

   inovatoare de încărcare în trei etape, care prelungește 

   durata de viață a bateriei cu pana la 50%.

•  Performanță și disponibilitate: Cu un factor de putere 

   de 0,9, UPS-ul 9SX oferă o putere cu 28% mai mare 

   decât alte UPS-uri din clasa sa. Alimentează mai multe 

   servere decât alte UPS-uri cu valori nominale similare.

•  Flexibilitate: Ecranul LCD afiseaza toate informațiile despre 

   starea UPS-ului și rezultatele tuturor măsurătorilor făcute.

Cumpărați și câștigați!

Am pregătit o promoție unică pentru dvs. Achiziționați UPS-ul 9SX și obțineti vouchere de călătorie de

diferite valori.

Pentru mai multe informații și regulamentul promoției vizitați  http://electricalsector.eaton.com/ro-ro_ups-9sx

 

Înscrieți-vă la promoție acum!

 

Vă mulțumesc! 

Echipa Eaton

Conecteaza-te cu Eaton:Conecteaza-te cu Eaton:

Eaton este o companie de management al energiei. 

Oferim soluții eficiente energetic, pentru ca energia electrică, hidraulică și mecanică

să fie furnizată mai eficient, mai sigur și mai durabil.
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AICI

Mai multe informații găsiți AICI!

Acest email a fost transmis de către Ro-PQSupport@Eaton.com de Eaton. Link-urile din acest e-mail sunt urmărite

în scopuri de marketing pentru a ne asigura că vă transmitem mesaje cu cel mai relevant conținut.
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