
 

 

Philips
Protecţie împotriva 
supratensiunii pt. electr.

4 prize
900 J
2 m

SPN3040C
Protecţie fără griji pentru dispozitivele 

dvs. valoroase
Concepută pentru a efectua şi proteja, această protecţie împotriva supratensiunii prezintă tehnologii 

avansate pentru păstrarea echipamentului în siguranţă împotriva supratensiunii electrice. Circuitele 

Power Blocker® opresc automat alimentarea cu energie electrică de la sistem, protejând împotriva 

supratensiunii recurente.

Protecţie pură
• 900 Jouli
• Dispozitiv de blocare a alimentării
• Garanţie pentru echipament de 100.000 €

Confort încorporat
• Cablu de alimentare de 2 m
• 4 prize cu protecţie
• Gestionarea integrată a cablurilor

Simplitate
• Prize pentru siguranţa copilului automate integrate
• Indicatori de protecţie care nu necesită atenţie



 900 Jouli
Preveniţi pagube de mii de lei ale dispozitivelor dvs. 
electronice.

Dispozitiv de blocare a alimentării
Oprește automat alimentarea la dispozitivele 
conectate.

Garanţie pentru echipament de 100.000 
€
Vă protejează echipamentul conectat pe întreaga 
durată de viaţă a produselor.

Cablu de alimentare de 2 m
Alimentează unitatea, care poate fi la 2 m distanţă de 
priza de CA.

4 prize cu protecţie
Protejează împotriva supratensiunii/vârfurilor de 
tensiune prin liniile de CA prin suprimarea energiei 
de supratensiune. Energia în exces este limitată de 
MOV când unitatea este supusă unui eveniment de 
supratensiune.

Gestionarea cablurilor
Un dispozitiv de gestionare a cablurilor care permite 
cablurilor să fie orientate în aceeași direcţie pentru 
un aspect mai organizat

prize automate pentru siguranţa 
copilului
Ajută la protecţia copilului împotriva electrocutării 
accidentale.

Indicatori de protecţie
Luminile cu leduri vă informează dacă protecţia 
împotriva supratensiunii funcţionează corect.
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Dimensiuni produs
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 115 x 34 x 5 cm
• Greutate: 0,55 kg

Dimensiunile ambalajului
• Tipul amplasării pe rafturi: Ambele
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

12 x 39,8 x 5,5 cm
• Greutate netă: 0,55 kg
• Greutate brută: 0,656 kg
• Greutate proprie: 0,106 kg

• EAN: 87 12581 57527 4
• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Cutie

Cutie exterioară
• Cutie exterioară (L x L x Î): 36,5 x 18,5 x 25,5 cm
• Greutate netă: 3,30 kg
• Greutate brută: 4,2 kg
• Greutate proprie: 0,90 kg
• EAN: 87 12581 57528 1
• Număr de ambalaje: 6
•

Specificaţii
Protecţie împotriva supratensiunii pt. electr.
4 prize 900 J, 2 m
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