
 

 

Philips
Filtr przeciwprzepięciowy 
do domu i biura

8 gniazd
3600 J
3 m

SPN4085B
Porządek w przewodach

Ten filtr przeciwprzepięciowy, zaprojektowany z myślą o wydajności i ochronie, wyposażony jest 
w zaawansowane technologie, które chronią użytkownika przed przepięciami.Obwody Power 
Blocker® automatycznie odcinają zasilanie i chronią przed następującymi po sobie przepięciami.

Czysta ochrona
• 3600 J
• Zabezpieczone połączenia telefoniczne
• Zabezpieczone połączenia koncentryczne
• Power Blocker
• Gwarancja na sprzęt o wartości 300 000 euro

Wbudowana wygoda
• 8 gniazd
• Przewód sieciowy o długości 3 m
• Wbudowany system zarządzania przewodami

Prostota
• Zintegrowane gniazda zabezpieczone przed dziećmi
• Wskaźniki zabezpieczające



 3600 J
Zapobiega uszkodzeniom urządzeń elektronicznych.

Zabezpieczone połączenia telefoniczne
Złącza te połączone są przewodem RJ11, który 
pozwala przekierować linię telefoniczną przez filtr 
przeciwprzepięciowy.

Zabezpieczone połączenia 
koncentryczne
Złącza przekierowują sygnał koncentryczny przez 
filtr przeciwprzepięciowy w taki sposób, aby 
zapobiec przepięciom i nagłym skokom napięcia.

Power Blocker
Automatycznie odłącza zasilanie od urządzeń.

Gwarancja na sprzęt o wartości 300 000 
euro
Chroni podłączony sprzęt na okres eksploatacji 
urządzenia.

8 gniazd
Zmienia jedno gniazdo w osiem, co pozwala 
podłączyć kilka urządzeń do jednego gniazdka 
elektrycznego.

Przewód sieciowy o długości 3 m
Zapewnia zasilanie zestawu znajdującego się w 
odległości 3 m od gniazdka elektrycznego.

Zarządzanie przewodami
Urządzenie umożliwia ułożenie kabli/przewodów w 
tym samym kierunku, aby lepiej zagospodarować 
wolną przestrzeń.

gniazda zabezpieczone przed dziećmi
Zabezpieczenie dzieci przed porażeniem prądem.

Wskaźniki zabezpieczające
Diody informują o prawidłowej pracy filtra.
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Wymiary opakowania
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

16 x 44 x 5,5 cm
• Waga netto: 0,98 kg
• Waga brutto: 1,104 kg
• Ciężar opakowania: 0,124 kg
• EAN: 87 12581 57533 5
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Pudełko

Karton zewnętrzny
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

43 x 18,5 x 18,5 cm
• Waga netto: 2,94 kg
• Waga brutto: 3,614 kg
• Ciężar opakowania: 0,674 kg
• EAN: 87 12581 57534 2
• Liczba opakowań konsumenckich: 3
•

Dane techniczne
Filtr przeciwprzepięciowy do domu i biura
8 gniazd 3600 J, 3 m
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