
 

 

Philips
Филтър за защита от 
пренапрежение за 
домашния офис

8 гнезда
3600 J
3 м

SPN4085B
Премахнете плетеницата от 

кабели
Конструиран с цел да предпазва и да работи с високи показатели, този филтър за защита от 

пренапрежение използва усъвършенствани технологии, с които техниката да се предпазва от 

пикове в електрическото напрежение. Електронната схема на Power Blocker® автоматично 

изключва електрозахранването на вашата система, за да я предпази от следващи такива пикове.

Абсолютна защита
• 3600 джаула
• Защитени телефонни връзки
• Защитени коаксиални връзки
• Блокиране на захранването
• Гаранция за уреди в размер на 300 000 евро

Вградени удобства
• 8 гнезда
• Захранващ кабел 3 м
• Вградено подреждане на кабелите

Лесна употреба
• Вградени автоматични контакти за безопасност на деца
• Индикатори за защита без проблеми



 3600 джаула
Предотвратете загуби от хиляди лева във вашите 
електронни устройства.

Защитени телефонни връзки
Тези съединители се свързват с кабел RJ11, като 
пренасочват телефонната линия през филтъра за 
защита от пренапрежение, за да бъде тя защитена 
от превишени напрежения и краткотрайни 
пикове.

Защитени коаксиални връзки
Съединителите насочват коаксиалния сигнал през 
филтъра за защита от пренапрежение, за да бъде 
защитен от пренапрежение и краткотрайни 
пикове.

Блокиране на захранването
Автоматично изключва захранването към 
свързаните устройства.

Гаранция за уреди в размер на 300 000 
евро
Предпазва доживотно свързаните уреди.

8 гнезда
Превръща един контакт в осем, като дава 
възможност да включвате няколко устройства в 
един контакт.

Захранващ кабел 3 м
Осигурява захранване на устройството, което 
може да е отдалечено до 3 м от контакта.

Подреждане на кабелите
Устройство за подреждане на кабелите, което 
позволява насочването на кабели в едно и също 
направление за по-организиран изглед

автоматични контакти за безопасност 
на деца
Помага за предпазване на децата от случаен 
токов удар.

Индикатори за защита
Светодиодни светлини ви позволяват да 
разберете дали вашият филтър против 
пренапрежения работи добре.
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Размери на продукта
• Габарити на продукта (Ш x В x Д): 

15,5 x 45,5 x 5 см
• Тегло: 0,91 кг

Габарити на опаковката
• Тип опаковка: Карта
• Начин на поставяне: И двете
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

16 x 51 x 5,5 см
• Нето тегло: 0,91 кг
• Бруто тегло: 1,04 кг

• Тегло на опаковката: 0,13 кг
• EAN: 87 12581 57531 1
• Брой включени продукти: 1

Външен кашон
• Външен кашон (л x Ш x В): 42,5 x 18,5 x 33,5 см
• Нето тегло: 5,46 кг
• Бруто тегло: 6,56 кг
• Тегло на опаковката: 1.1 кг
• EAN: 87 12581 57532 8
• Брой потребителски опаковки: 6
•

Спецификации
Филтър за защита от пренапрежение за домашния офис
8 гнезда 3600 J, 3 м
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