
 

 

Philips
Túlfeszültségvédő

Otthoni iroda
8 csatlakozós

SPN4082A
Kábelrengeteg nélkül

A kiváló teljesítmény és védelem együttes igényét szem előtt tartva, ez a túlfeszültségvédő 
speciális technológiájával óvja készülékét a túlfeszültségtől. A Power Blocker® áramkör 
automatikusan lekapcsolja a készülék energiaellátását, így védve az ismétlődő túlfeszültségtől.

Pure Protection védelem
• 2700 joule
• Védett hálózati csatlakozás
• Megszakító
• Garantált védelem, akár 200 000 euró értékben

Beépített kényelem
• 2 m-es hálózati kábel
• 8 csatlakozós
• Beépített kábelvezetési rendszer

Egyszerű használat
• Beépített automatikus gyermekbiztonsági csatlakozók
• Védelmet jelző fény a biztonság érdekében



 2700 joule
Óvja meg elektronikus eszközeit a több ezer 
dolláros károktól.

Védett hálózati csatlakozás
Ezek a csatlakozók RJ45 vezetékkel rendelkeznek, 
amely a hálózati vonalat átvezeti a túlfeszültségvédőn 
a feszültségcsúcs és túlfeszültség elleni védelem 
érdekében.

Megszakító
Automatikusan lekapcsolja a csatlakoztatott 
készülékek energiaellátását.

Garantált védelem, akár 200 000 euró 
értékben
A csatlakoztatott készülék védelme teljes 
élettartamán keresztül.

8 csatlakozós
Egy csatlakozót nyolc csatlakozóvá alakít át, lehetővé 
téve, hogy egyetlen fali aljzathoz több berendezést 
csatlakoztasson egyidejűleg.

2 m-es hálózati kábel
Árammal látja el a fali aljzattól akár 2 méterre 
elhelyezkedő készüléket.

Kábelelvezetés
Kábelelvezetési eszköz, amely lehetővé teszi a 
kábelek áttekinthetőbb összerendezését

automatikus gyermekbiztonsági 
csatlakozók
Megóvja a gyermekeket az áramütéstől.

Védelmet jelző fény
A LED jelzőfények tájékoztatnak a túlfeszültségvédő 
megfelelő működéséről.
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Méret csomagolással együtt
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

16,0 x 43,9 x 5,6 cm
• Nettó tömeg: 0,976 kg
• Bruttó tömeg: 1,100 kg
• Táratömeg: 0,124 kg
• EAN: 87 12581 51894 3
• Mellékelt termékek száma: 1
• Csomagolás típusa: Doboz

Külső kartondoboz
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

42,9 x 18,5 x 16,0 cm
• Nettó tömeg: 2,928 kg
• Bruttó tömeg: 3,602 kg
• Táratömeg: 0,674 kg
• EAN: 87 12581 54577 2
• Fogyasztói csomagolások száma: 3
•

Műszaki adatok
Túlfeszültségvédő
Otthoni iroda 8 csatlakozós 
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