
 

 

Philips
Πολύπριζο ασφαλείας

8 θέσεις
900J
2 μ.

SPN3080B
Απόλυτη προστασία για τις 

πολύτιμες συσκευές σας
Βάσει του σχεδιασμού του για απόδοση και προστασία, αυτό το πολύπριζο ασφαλείας 

περιλαμβάνει προηγμένες τεχνολογίες για να προστατεύει τον εξοπλισμό από διακυμάνσεις του 

ηλεκτρικού ρεύματος. Το κύκλωμα Power Blocker® διακόπτει αυτόματα τη λειτουργία του 

συστήματός προστατεύοντάς το από διαδοχικές διακυμάνσεις ρεύματος.

Καθαρή προστασία
• 900 Joule
• Αναστολέας τροφοδοσίας
• Εγγύηση εξοπλισμού αξίας €100.000

Ενσωματωμένη πρακτικότητα
• 8 θέσεις
• Καλώδιο ρεύματος 2 μ.
• Ενσωματωμένη διαχείριση καλωδίων

Πανεύκολο
• Θέσεις με ενσωματωμένη αυτόματη παιδική προστασία
• Χαρακτηριστικές ενδείξεις προστασίας



 900 Joule
Αποτρέπει βλάβες χιλιάδων ευρώ στις 
ηλεκτρονικές σας συσκευές.

Αναστολέας τροφοδοσίας
Διακόπτει αυτόματα την τροφοδοσία στις 
συνδεδεμένες συσκευές.

Εγγύηση εξοπλισμού αξίας €100.000
Προστατεύει τις συσκευές που έχετε συνδέσει 
καθόλη τη διάρκεια ζωής του προϊόντος.

8 θέσεις
Μετατρέπει μία πρίζα σε οχτώ επιτρέποντας τη 
σύνδεση πολλών συσκευών σε μία μόνο πρίζα 
AC.

Καλώδιο ρεύματος 2 μ.
Τροφοδοτεί τη μονάδα με ρεύμα σε απόσταση 
έως και 2 μ. από την πρίζα AC.

Διαχείριση καλωδίων
Μια διάταξη διαχείρισης καλωδίων που επιτρέπει 
την τοποθέτηση των καλωδίων προς την ίδια 
κατεύθυνση για πιο τακτοποιημένη εμφάνιση

θέσεις με αυτόματη παιδική προστασία
Βοηθά ώστε τα παιδιά να μην παθαίνουν 
ηλεκτροπληξία.

Ενδείξεις προστασίας
Οι λυχνίες LED σας επιτρέπουν να γνωρίζετε αν 
το πολύπριζο ασφαλείας λειτουργεί σωστά.
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Διαστάσεις συσκευασίας
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

16 x 39 x 6 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,7 κ.
• Μικτό βάρος: 0,8 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,1 κ.
• Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
• Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία
• Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Αμφότεροι
• EAN: 87 12581 57586 1

Εξωτερική συσκευασία
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

40 x 18 x 33 εκ.
• Καθαρό βάρος: 4,2 κ.
• Μικτό βάρος: 5,4 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 1,2 κ.
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 6
• GTIN: 1 87 12581 57586 8

Διαστάσεις προϊόντος
• Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 

16 x 45,5 x 5 εκ.
• Βάρος: 0,78 κ.
•

Προδιαγραφές
Πολύπριζο ασφαλείας
8 θέσεις 900J, 2 μ.

http://www.philips.com

