
 

 

Philips
Așırı gerilim koruyucu

Ev elektroniği
8 çıkıșlı

SPN3080A
Kablo Karmaşasına Son Verin

Performans ve koruma için tasarlanan bu aşırı gerilim koruyucu, cihazlarınızı aşırı gerilimlere 
karşı koruyan gelişmiş teknolojiler içermektedir. Arka arkaya oluşan aşırı gerilimlere karşı 
koruma için Power Blocker® devresi, sisteminizin gücünü otomatik olarak keser.

Saf Koruma
• 900 Jul
• Güç engelleyici
• 100.000 € değerinde ekipman garantisi

Kullanım kolaylığı
• 8 çıkıșlı
• 2 m güç kablosu
• Dahili kablo yönetimi

Philips’te çözüm basit
• Entegre otomatik çocuk güvenliği çıkıșları
• Sorunsuz koruma göstergeleri



 900 Jul
Elektroniz cihazlarınızın binlerce liralık hasar 
görmesini önler.

Güç engelleyici
Bağlı cihazlara giden gücü otomatik olarak keser.

100.000 € değerinde ekipman garantisi
Ürünün kullanım ömrü boyunca bağlı ekipmanlarınızı 
korur.

8 çıkıșlı
Bir çıkıșı sekiz çıkıșa dönüștürerek, tek bir AC 
çıkıșından birden fazla cihaz bağlamanızı sağlar.

2 m güç kablosu
AC prizinden 2 m uzaklığa kadar üniteye güç sağlar.

Kablo Yönetimi
Daha düzenli bir görünüm için kabloların aynı yönde 
yerleștirilmesini sağlayan bir kablo yönetimi cihazı

otomatik çocuk güvenliği çıkıșları
Çocukları elektrik çarpmalarına karșı korumaya 
yardım eder.

Koruma göstergeleri
LED ıșıkları așırı gerilim koruyucunun düzgün çalıșıp 
çalıșmadığını gösterir.
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Ambalaj boyutları
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 16 x 44 x 5,5 cm
• Net ağırlık: 0,834 kg
• Brüt ağırlık: 0,954 kg
• Dara ağırlığı: 0,12 kg
• EAN: 87 12581 51891 2
• Birlikte verilen ürün sayısı: 1
• Ambalaj türü: Kutu

Dıș Karton
• Dıș karton (L x G x Y): 43 x 18,5 x 16 cm
• Net ağırlık: 2,502 kg
• Brüt ağırlık: 3,164 kg
• Dara ağırlığı: 0,662 kg
• EAN: 87 12581 54573 4
• Ambalaj sayısı: 3
•
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Ev elektroniği 8 çıkıșlı 

http://www.philips.com

