
 

 

Philips
Protecţie la supratensiune 
pentru biroul de acasă

8 prize
2700 J Gri

SPN4087B
Economisiţi energie. Economisiţi bani.

Protecţie fără griji pentru dispozitivele dvs. valoroase
Protecţia împotriva supratensiunii pentru biroul de acasă vă protejează echipamentul şi 
economiseşte energie. Economii de energie la dispoziţia dvs. Tehnologia cu senzori 
automaţi porneşte/opreşte automat toate dispozitivele pe baza ieşirii principale.

Protecţie pură
• 2700 Jouli
• Conexiuni de reţea/telefon/DSL combinate protejate
• Dispozitiv de blocare a alimentării
• Garanţie pentru echipament de 200.000 €

Confort încorporat
• 8 prize
• Cablu de alimentare de 2 m
• Gestionarea integrată a cablurilor

Simplitate
• Prize pentru siguranţa copilului automate integrate
• Indicatori de protecţie care nu necesită atenţie
• Economisiţi energie. Economisiţi bani.



 2700 Jouli
Preveniţi pagube de mii de lei ale dispozitivelor dvs. 
electronice.

Reţea/telefon combinate protejate
Transformatoarele SIDAC-T sunt utilizate pentru 
protejarea liniilor de reţea sau de telefon. Acești 
conectori sunt adaptaţi pentru un cablu RJ45 sau 
RJ11. Aceștia direcţionează fiecare linie prin 
protecţia împotriva supratensiunii pentru a proteja 
împotriva vârfurilor de tensiune și supratensiunii 
care pot să apară în liniile de reţea sau de telefon.

Dispozitiv de blocare a alimentării
Oprește automat alimentarea la dispozitivele 
conectate.

Garanţie pentru echipament de 200.000 
€
Vă protejează echipamentul conectat pe întreaga 
durată de viaţă a produselor.

8 prize
Convertește o priză în opt prize și vă permite să 
introduceţi echipamente multiple de la o singură 
priză de CA.

Cablu de alimentare de 2 m
Alimentează unitatea, care poate fi la 2 m distanţă de 
priza de CA.

Gestionarea cablurilor
Un dispozitiv de gestionare a cablurilor care permite 
cablurilor să fie orientate în aceeași direcţie pentru 
un aspect mai organizat

prize automate pentru siguranţa 
copilului
Ajută la protecţia copilului împotriva electrocutării 
accidentale.

Indicatori de protecţie
Luminile cu leduri vă informează dacă protecţia 
împotriva supratensiunii funcţionează corect.

Economisiţi energie. Economisiţi bani.
Economisiţi energie. Economisiţi bani. Reduceţi 
automat consumul de energie și economisiţi bani.
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Dimensiunile ambalajului
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 16 x 44 x 5,5 cm
• Greutate netă: 0,889 kg
• Greutate brută: 1,013 kg
• Greutate proprie: 0,124 kg
• EAN: 87 12581 57304 1
• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Cutie

Cutie exterioară
• Cutie exterioară (L x L x Î): 43 x 18,5 x 16 cm
• Greutate netă: 2,667 kg
• Greutate brută: 3,341 kg
• Greutate proprie: 0,674 kg
• EAN: 87 12581 57305 8
• Număr de ambalaje: 3
•

Specificaţii
Protecţie la supratensiune pentru biroul de acasă
8 prize 2700 J Gri
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