
 

 

Philips
Netspanningsbeveiliger

Consumentenelektronica
4 uitgangen

SPN3040A
Weg met die kabelwirwar

Deze netspanningsbeveiliger beschermt uw apparaten tegen piekstroom dankzij 
geavanceerde technologieën zoals het Power Blocker®-systeem, dat de stroom 
automatisch afsnijdt ter bescherming tegen een eventuele volgende piekstroom.

Optimale bescherming
• 900 joule
• Stroomafsluiting
• Apparaatgarantie t.w.v. € 100.000,00

Ingebouwd gemak
• 2 m netsnoer
• 4 uitgangen met beveiliging
• Geïntegreerd kabelbeheer

Eenvoud
• Stopcontacten met ingebouwde kinderbeveiliging
• Beveiligingsindicatoren voor zorgeloos gebruik



 900 joule
Voorkom kostbare reparaties van uw elektronische 
apparaten.

Stroomafsluiting
De stroomtoevoer naar de aangesloten apparatuur 
wordt automatisch afgebroken.

Apparaatgarantie t.w.v. € 100.000,00
Beveiligt uw aangesloten apparatuur voor een 
periode die gelijk is aan de levensduur van het 
apparaat.

2 m netsnoer
Biedt stroom aan het apparaat dat zich tot 2 m van 
het stopcontact kan bevinden.

4 uitgangen met beveiliging
Beveiligt tegen stroomschommelingen/-pieken op 
het lichtnet door stroompieken te onderdrukken. In 
het geval van overspanning wordt overtollige energie 
opgevangen door de metaaloxidevaristor, zodat het 
apparaat wordt beschermd.

Kabelbeheer
Het kabelbeheersysteem houdt kabels/snoeren 
netjes bij elkaar voor een opgeruimde aanblik

Stopcontacten met ingebouwde 
kinderbeveiliging
Voorkomt dat kinderen per ongeluk een schok 
krijgen.

Beveiligingsindicatoren
LED's geven aan of de netspanningsbeveiliger juist 
werkt.
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Afmetingen van de verpakking
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

14 x 38 x 5,5 cm
• Nettogewicht: 0,588 kg
• Brutogewicht: 0,687 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,099 kg
• EAN: 87 12581 51886 8
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Doos

Omdoos
• Omdoos (L x B x H): 38 x 18,5 x 16 cm
• Nettogewicht: 1,764 kg
• Brutogewicht: 2,341 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,577 kg
• EAN: 87 12581 54563 5
• Aantal consumentenverpakkingen: 3
•
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