
 

 

Philips
Филтър за защита от 
пренапрежение за 
домашно кино

8 гнезда
3200 J 3 м

SPN5087C
Пестете енергия. Пестете пари.

Защита без проблеми за вашите ценни устройства
Филтърът за защита от пренапрежение за домашно кино защитава вашата техника и пести 

енергия. Пестенето на енергия не изисква усилия. Гнездата за "Зона 1" и "Зона 2" ви позволяват 

да групирате устройствата си според използването им. Дистанционно включвате или 

изключвате вашите устройства, с натискане само на един бутон.

Абсолютна защита
• 3200 джаула
• Защитени комбинирани мрежи/телефони/DSL връзки
• Защитени коаксиални връзки
• Гаранция за уреди в размер на 300 000 евро
• Блокиране на захранването

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

Простота
• Вградени автоматични контакти за безопасност на деца
• Индикатори за защита без проблеми
• Пестете енергия. Пестете пари.



 3200 джаула
Предотвратете загуби от хиляди лева във вашите 
електронни устройства.

Защитени комбинирани мрежи/
телефони
Сидакторите се използват за предпазване на 
мрежи и телефонни линии. Тези съединители 
включват кабел RJ45 или RJ11. Те насочват всяка 
линия към филтъра за защита от пренапрежение, 
за да предпазват от превишени напрежения и 
краткотрайни пикове, които могат да възникнат в 
мрежите и телефонните линии.

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.

Пестете енергия. Пестете пари.
Пестете енергия. Пестете пари. Автоматично 
намаляване на загубата на енергия и пестене на 
пари.
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Габарити на опаковката
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

14,5 x 48 x 8,8 см
• Нето тегло: 0,35 кг
• Бруто тегло: 1,85 кг
• Тегло на опаковката: 1,5 кг
• EAN: 87 12581 57537 3
• Брой включени продукти: 1
• Тип опаковка: Кутия

Външен кашон
• Външен кашон (л x Ш x В): 47,5 x 19,3 x 16,3 см
• Нето тегло: 0,7 кг
• Бруто тегло: 4 кг
• Тегло на опаковката: 3,3 кг
• EAN: 87 12581 57538 0
• Брой потребителски опаковки: 2
•

Спецификации
Филтър за защита от пренапрежение за домашно кино
8 гнезда 3200 J 3 м

http://www.philips.com

