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PowerCube | Original USB

Preço Tabela PVPR

EAN  8718444082163   |   25 Un/Cx

Preço Tabela PVPR

16,22 € 19,95 €1202

PowerCube | Original

10,53 € 12,95 €EAN  8718444081128   |   25 Un/Cx1100

 � Cubo com 5 tomadas Schuko

 � O posicionamento das tomadas evita que as fichas colidam entre si 

 �  Pode ser usado como expansão para um PowerCube Extended

 �  Tomadas elétricas de 16A / 240V~

 � Proteção para crianças e Certificação CE, RoHS

 �  Cor Kelly Green

 � Cubo com 4 tomadas Schuko mais 2 portas USB

 � O posicionamento das tomadas evita que as fichas colidam entre si 

 �  Pode ser usado como expansão para um PowerCube Extended

 �  Tomadas elétricas de 16A / 240V~ 

 �  Tomadas USB com 5V / 2.100mA

 � Proteção para crianças e Certificação CE, RoHS

 � Cor Cobalt Blue
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Série ORIGINAL



PowerCube | Extended

PowerCube | Extended USB

 � Extensão eléctrica terminada num cubo com 5 tomadas Schuko

 �  O posicionamento das tomadas evita que as fichas colidam entre si 

 � Fornecido com bases (docas) autocolantes para fixação do cubo

 �  Inclui um alinhador de cabo para colar e alinhar a extensão

 � Tomadas elétricas de 16A / 240V~

 � Proteção para crianças e Certificação CE, RoHS

 �  Cor Boston Red

 � Extensão eléctrica terminada num cubo com 4 tomadas Schuko mais 2 USBs.

 �  O posicionamento das tomadas evita que todas as fichas colidam entre si 

 � Fornecido com bases (docas) autocolantes para fixação do cubo

 �  Inclui um alinhador de cabo para colar e alinhar a extensão

 �  Tomadas elétricas de 16A / 240V~   |   Tomadas USB com 5V / 2.100mA

 � Proteção para crianças e Certificação CE, RoHS

 �  Cor Trolley Grey

EAN  8718444081142   |   25 Un/Cx

EAN  8718444083184   |   25 Un/Cx

Preço Tabela PVPR

13,78 €

16,22 €

16,95 €

19,95 €

1300

1307

1.5m

3.0m

EAN  8718444082194   |   25 Un/Cx

EAN  8718444083221   |   25 Un/Cx

Preço Tabela PVPR

20,28 €

22,72 €

24,95 €

27,95 €

1402

1407

1.5m

3.0m
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Série EXTENDED
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Série SWITCH

Preço Tabela

Preço Tabela

PVPR

PVPR

10,53 €

12,15 €

12,95 €

14,95 €

EAN  8719186004178   |   25 Un/Cx

EAN  8719186004154   |   25 Un/Cx

PowerCube | Original +switch

PowerCube | Extended +switch

1101

1301

 � Cubo com 4 tomadas Schuko + interruptor

 �  O posicionamento das tomadas evita que as fichas colidam entre si

 �  Pode ser usado como expansão para um PowerCube Extended

 �  Tomadas elétricas de 16A / 240V~

 �  Proteção para crianças e Certificação CE, RoHS

 �  Cor Trolley Grey

 � Extensão elétrica terminada num cubo com 4 tomadas Schuko + interruptor

 �  O posicionamento das tomadas evita que as fichas colidam entre si

 �  Através do uso da sua doca, o cubo pode ser fixado em qualquer lugar

 �  Inclui um alinhador de cabo para colar e alinhar a extensão

 �  Tomadas elétricas de 16A / 240V~

 �  Proteção para crianças e Certificação CE, RoHS

 �  Cor Trolley Grey
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Série MONITOR

PowerCube | Original | Monitor

PowerCube | Extended | Monitor

EAN  8719186000828   |   25 Un/Cx

EAN  8718444084631   |   25 Un/Cx

Preço Tabela

Preço Tabela

PVPR

PVPR

20,28 €

24,35 €

24,95 €

29,95 €

 � Cubo com 4 tomadas Schuko e Monitor de custos da eletricidade em Euros

 � Display informativo com varias informações e interruptor geral

 � Custo acumulado em cêntimos de €, com 4 casas decimais, nos dígitos grandes

 � Custo acumulado em €, com 2 casas decimais, nos dígitos grandes

 � Cálculos de custo em Euros baseados num custo de 0.20 € por KW/h, o que 
equivale à media PT de (0,16 €) + IVA

 � Anel circular de barras informa o consumo de energia instantânea em Amperes

 � O posicionamento das tomadas evita que as fichas colidam entre si

 � Tomadas elétricas de 16A / 240V~

 � Proteção para crianças e Certificação CE, RoHS

 � Cor Trolley Grey

 � Extensão elétrica e Monitor de custos da eletricidade em Euros

 � Extensão com 1,5 mt terminada num cubo com 4 tomadas Schuko

 � Display informativo com varias informações e interruptor geral

 � Custo acumulado em cêntimos de €, com 4 casas decimais, nos dígitos grandes

 � Custo acumulado em €, com 2 casas decimais, nos dígitos grandes

 � Cálculos de custo em Euros baseados num custo de 0.20 € por KW/h, o que 
equivale à media PT de (0,16 €) + IVA

 � Anel circular de barras informa o consumo de energia instantânea em Amperes

 � O posicionamento das tomadas evita que as fichas colidam entre si

 � Através do uso da sua doca, o cubo pode ser fixado em qualquer lugar

 � Inclui um alinhador de cabo para colar e alinhar a extensão

 � Tomadas elétricas de 16A / 240V~

 � Proteção para crianças e Certificação CE, RoHS

 � Cor Trolley Grey

8810

8910



PowerCube | Original | Remote  Set

Preço Tabela PVPR

16,22 €

16,22 €

19,95€

19,95€

EAN  8718444087076   |   25 Un/Cx

EAN  8719186001504   |   25 Un/Cx

 � Cubo de 4 tomadas Schuko com interruptor integrado para ligar/desligar

 � Pode ser controlado remotamente por um PowerRemote (não incluído)

 � Pode também ser controlado por vários PowerRemote

 � O posicionamento das tomadas evita que as fichas colidam entre si

 � Tomadas elétricas de 16A / 230V~

 � Proteção para crianças

 � Certificação CE, RoHS

1511

1511BK

 � Conjunto constituído por um PowerCube Remote + PowerRemote

 � O PowerRemote controla á distancia o PowerCube Remote até 20 metros

 � O PowerCube Remote pode ser comandado por mais que um comando 
PowerRemote

 � Múltiplos PowerCube Remote podem ser todos controlados pelo mesmo 
comando

 � O comando PowerRemote não usa baterias, apenas energia cinética

 � O PowerRemote tem um adesivo reutilizável para poder ser fixado onde seja 
necessário

 � O PowerRemote pode ser usado no chão pressionado pelos pés

 � Tomadas elétricas de 16A / 230V~

 � Proteção para crianças e Certificação CE, RoHS 

EAN  8718444087052   |   25 Un/Cx

EAN  8719186001559   |   25 Un/Cx

Preço Tabela PVPR

24,35 €

24,35 €

29,95€

29,95€

1510
1510BK
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PowerCube | Original | Remote

Série REMOTE

BRANCO

BRANCO

BRANCO

BRANCO

PRETO

PRETO

PRETO

PRETO

PowerRemote

 � Comando remoto para um ou mais cubos PowerCube Remote

 � Para controlo de uma ou mais extensões PowerCube Extended Remote

 � Não usa pilhas nem baterias, apenas energia cinética

 � O PowerRemote tem um adesivo reutilizável para poder ser fixado onde seja 

necessário

 � O PowerRemote pode ser usado no chão pressionado pelos pés

 � Alcance de 20 metros

 � Certificação CE, RoHS

EAN  8718444083252   |   25 Un/Cx

EAN  8719186001658   |   25 Un/Cx

Preço Tabela PVPR

10,53 €

10,53 €

12,95€

12,95€

1500
1500BK

BRANCOBRANCO

PRETOPRETO



 � Extensão de 1.5 metros com 4 tomadas Schuko e interruptor integrado para 
ligar/desligar

 � Pode ser controlado remotamente por um PowerRemote (não incluído)

 � Pode também ser controlado por vários PowerRemote

 � Através do uso da sua doca, o cubo pode ser fixado em qualquer local

 � O posicionamento das tomadas evita que as fichas colidam entre si

 � Tomadas elétricas de 16A / 230V~

 � Proteção para crianças e Certificação CE, RoHS

 � Conjunto constituído por uma PowerCube Extended Remote + PowerRemote

 � O comando PowerRemote controla á distancia a PowerCube Extended Remote 
até 20 metros

 � O PowerCube Extended Remote pode ser comandado por mais que um 
comando PowerRemote

 � Múltiplas PowerCube Extended Remote podem ser todas controlados pelo 
mesmo comando

 � O comando PowerRemote não usa baterias, apenas energia cinética

 � O PowerRemote tem um adesivo reutilizável para poder ser fixado onde seja 
necessário

 � O PowerRemote pode ser usado no chão pressionado pelos pés

 � Tomadas elétricas de 16A / 230V~

 � Proteção para crianças e Certificação CE, RoHS

EAN  8718444083511   |   25 Un/Cx

EAN  8719186001580   |   25 Un/Cx

EAN  8718444083337   |   25 Un/Cx

EAN  8719186001733   |   25 Un/Cx

Preço Tabela

Preço Tabela

PVPR

PVPR

20,28 €

20,28 €

28,41 €

28,41 €

24,95€

24,95€

34,95€

34,95€

1513

1513BK

1512
1512BK
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PowerCube | Extended | Remote

PowerCube | Extended | Remote  Set

Série REMOTE

BRANCO

BRANCO

PRETO

PRETO
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 � Cubo com 4 tomadas Schuko + Wireless Access Point e WiFiRepeter

 � Pode criar uma rede WiFi nova ou apenas para repetir o sinal de uma existente

 � Wireless Standard - IEEE 802.11b/g/n, 2.4GHz, segurança WPA, WPA2

 � Protocolo TCP/IP

 � Velocidade de 300Mbps

 � Porta LAN de entrada Ethernet e Interruptor para ligar/desligar WiFi

 � Informação do número de dispositivos conectados e da velocidade de download

 � O posicionamento das tomadas evita que as fichas colidam entre si

 � Tomadas elétricas de 16A / 240V~

 � Proteção para crianças e Certificação CE, RoHS

 � Cor Trolley Grey

 � Extensão elétrica + Wireless Access Point e WiFiRepeter

 � Extensão com 1,5 mt terminada num cubo com 4 tomadas Schuko

 � Pode criar uma rede WiFi nova ou apenas para repetir o sinal de uma existente

 � Wireless Standard - IEEE 802.11b/g/n, 2.4GHz, segurança WPA, WPA2

 � Protocolo TCP/IP

 � Velocidade de 300Mbps

 � Porta LAN de entrada Ethernet e Interruptor para ligar/desligar WiFi

 � Informação do número de dispositivos conectados e da velocidade de download

 � O posicionamento das tomadas evita que as fichas colidam entre si

 � Através do uso da sua doca, o cubo pode ser fixado em qualquer lugar

 � Inclui um alinhador de cabo para colar e alinhar a extensão

 � Tomadas elétricas de 16A / 240V~

 � Proteção para crianças e Certificação CE, RoHS

 � Cor Trolley Grey

EAN  8719186002761  |   25 Un/Cx

EAN  8719186002884  |   25 Un/Cx

Preço Tabela

Preço Tabela

PVPR

PVPR

36,54 €

 40,61 €

44,95 €

49,95 €

9610

9710

Série WIFI

PowerCube | Original | WiFi

PowerCube | Extended | WiFi



PowerCube | Original | SmartHome

PowerCube | Extended | SmartHome
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 � Cubo com 4 tomadas Schuko com controlo via Wi-Fi

 � Controlo por WiFi através de app em Smartphone (iOS e Android)

 � Controlo por voz através de Amazon Alexa, Google Assistant e Tmall Genie

 � Interruptor local para ligar /desligar tomadas

 � Possibilidade de criar agenda e cenários de funcionamento 

 � Pode criar uma rede WiFi nova ou apenas para repetir o sinal de uma existente

 � O posicionamento das tomadas evita que as fichas colidam entre si

 � Tomadas elétricas de 16A / 240V~

 � Proteção para crianças e Certificação CE, RoHS

 � Cor Trolley Grey

 � Cubo com 4 tomadas Schuko / Extensão 1,5m com controlo via Wi-Fi

 � Controlo por WiFi através de app em Smartphone (iOS e Android)

 � Controlo por voz através de Amazon Alexa, Google Assistant e Tmall Genie

 � Interruptor local para ligar /desligar tomadas

 � Possibilidade de criar agenda e cenários de funcionamento 

 � Pode criar uma rede WiFi nova ou apenas para repetir o sinal de uma existente

 � O posicionamento das tomadas evita que as fichas colidam entre si

 � Através do uso da sua doca, o cubo pode ser fixado em qualquer lugar

 � Inclui um alinhador de cabo para colar e alinhar a extensão

 � Tomadas elétricas de 16A / 240V~

 � Proteção para crianças e Certificação CE, RoHS

 � Cor Trolley Grey

EAN  8719186015396  |   25 Un/Cx

EAN  8719186013729  |   25 Un/Cx

Preço Tabela

Preço Tabela

PVPR

PVPR

24,35 €

28,41 €

29,95 €

34,95 €

10751

10753

Série SMARTHOME

PowerCube | Wireless Charger

 � Extensão elétrica com carregador Wireless 10W para smartphones

 � Extensão de 1,5 mt terminada num cubo com 3 tomadas Schuko + 2x USB 2.1 A

 � Através do uso da sua doca, o cubo pode ser fixado em qualquer lugar

 � Inclui um alinhador de cabo para colar e alinhar a extensão

 � Tomadas elétricas de 16A / 240V~

 � Proteção para crianças e Certificação CE, RoHS

 � Cor Trolley Grey

EAN  8719186015181  |   25 Un/Cx

Preço Tabela PVPR

28,41 € 34,95 €10853

Série WIRELESS



 � Cubo com 5 tomadas mais adaptadores de corrente universais

 � Cubo de tomadas para viajar para qualquer parte do mundo

 � Pode-se retirar o adaptador Schuko macho e converter em IEC macho

 � Entrada eléctrica em ficha IEC C13 macho com fusível substituível

 � O posicionamento das tomadas evita que todas as fichas colidam entre si

 � Pode ser usado como extensão com um cabo comum de ficha IEC fêmea

 � Tomadas elétricas de 10A / 240V~

 � Certificação CE, RoHS

 � Cor Orchid Purple

 � Cubo com 5 tomadas Schuko para uso em viagens para outros países

 � Entrada elétrica em ficha IEC C13 macho com fusível substituível

 � Fornecido com cabo IEC fêmea para macho Schuko de 1 metro para uso na 
europa

 � Fornecido com 3 adaptadores de viagem para UK, EUA e AUS.

 � O posicionamento das tomadas evita que todas as fichas colidam entre si

 � Pode ser usado como extensão com um cabo de alimentação já existente

 � Tomadas elétricas de 6A / 250V~

 � Certificação Bin

 � Cor Orchid Purple

EAN  8718444083399   |   25 Un/Cx

Preço Tabela PVPR

20,28 € 24,95€

EAN  8718444082859   |   25 Un/Cx

Preço Tabela PVPR

16,22 € 19,95€1800

1801
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PowerCube | ReWirable | + 4 plugs

PowerCube
 | ReWirable | + 3 plugs | + iec

Série REWIRABLE



PowerCube | ReWirable USB | + 4 plugs

PowerCube 
 | ReWirable USB | + 3 plugs | + iec

 � Cubo com 4 tomadas, 2 portas USB, e adaptadores de corrente universais

 � Cubo de tomadas para viajar para qualquer parte do mundo

 � Pode-se retirar o adaptador Schuko macho e converter em IEC macho

 � Entrada eléctrica em ficha IEC C13 macho com fusível substituível

 � O posicionamento das tomadas evita que todas as fichas colidam entre si

 � Pode ser usado como extensão com um cabo comum de ficha IEC fêmea

 � Tomadas elétricas de 10A / 240V~

 � Certificação CE, RoHS

 � Cor Orchid Purple

EAN  8718444083412   |   25 Un/Cx

Preço Tabela PVPR

24,35 € 29,95 €1811

 � Cubo com 4 tomadas, 2 portas USB, e adaptadores de corrente universais

 � Cubo de tomadas para viajar para qualquer parte do mundo

 � Pode-se retirar o adaptador Schuko macho e converter em IEC macho

 � Entrada eléctrica em ficha IEC C13 macho com fusível substituível

 � O posicionamento das tomadas evita que todas as fichas colidam entre si

 � Pode ser usado como extensão com um cabo comum de ficha IEC fêmea

 � Tomadas elétricas de 10A / 240V~

 � Certificação CE, RoHS

 � Cor Orchid Purple

EAN  8718444082873   |   25 Un/Cx

Preço Tabela PVPR

22,72 € 27,95 €1810
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Série REWIRABLE



PowerBar

 � Extensão elétrica com 4 tomadas Europeias tipo C

 � Com 1,5 metros de comprimento

 � Adequado para uso em secretarias

 � Suporte para o bloco das tomadas com base autocolante

 � Capacidade maxima de 10 A / 240V~

 � Certificação CE, RoHS

 � Cor Boston Red

EAN  8718444082811   |  25 Un/Cx

Preço Tabela PVPR

13,78 € 16,95 €9101

EAN  8718444082835   |  25 Un/Cx 16,22 € 19,95 €

 � Extensão eléctrica terminada num cubo com 4 tomadas Schuko mais 2x USB

 �  O posicionamento das tomadas evita que todas as fichas colidam entre si 

 �  Fornecido com 2 autocolante para fixação do suporte do cubo

 �  Inclui um alinhador de cabo para colar e alinhar a extensão

 �  Tomadas elétricas de 16A / 240V~

 � Tomadas USB com 5V / 2.100mA (10 W)

 �  Certificação CE, RoHS

 �  Cor Trolley Grey

9102
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PowerBar | USB

Série POWERBAR
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Preço Tabela PVPR

 � Kit composto por 3 docas auto-adesivas suplementares para ancorar o 
PowerCube a outras superfícies

 �  Cor Wyoming White

0005 4,02 € 4,95 €EAN  8718444082491   |  50 Un/Cx

Power USB Cable

Power USB-C Cable

Preço Tabela

Preço Tabela

PVPR

PVPR

 � Cabo USB universal para carga e transmissão de dados de dispositivos moveis

 � Tripla conectividade: mini USB, micro USB e Apple Lightning

 � Cabo com 80cm de comprimento extremamente fino (1 mm de espessura), 
super resistente e flexível

 �  Cor Wyoming White

 � Cabo USB universal para carga e transmissão de dados de dispositivos moveis

 � Tripla conectividade: USB-C, micro USB e Apple Lightning

 � Cabo com 80cm de comprimento extremamente fino (1 mm de espessura)

 � Cor Wyoming White

9002

9003

5,65 €

8,09 €

6,95 €

9,95 €

EAN  8718444082798   |   25 Un/Cx

EAN   8719186003973   |   50 Un/Cx

Docks

ACESSÓRIOS


	Button 2: 


