Philips
Uzatma soketi

5 çıkıș
2 USB
2 m güç kablosu
Beyaz

SPN3052WA

Elektronik ürünlerinizi güvenle çalıştırın ve şarj edin
2 Entegre USB şarj noktası
5 topraklı Schuko çıkışı, 2 m örgülü güç kablosu ve 2 USB şarj noktasına sahip ana açma/
kapama güç kontrol anahtarı, maksimum 2,4 A çıkış içerir.
Kullanım kolaylığı
• 5 çıkıș
• 2 USB șarj noktası 2,4 A Maks.
• 2 m güç kablosu
• Dayanıklı örgülü kablo
• Ana açma/kapatma düğmesi
Güvenlik koruması
• Çift kutuplu șalter
• Otomatik güvenli kapatma

SPN3052WA/62

Uzatma soketi

5 çıkıș 2 USB, 2 m güç kablosu, Beyaz

Teknik Özellikler
Ambalaj boyutları

•
•
•
•
•
•
•

Net ağırlık: 0,46 kg
Brüt ağırlık: 0,545 kg
Dara ağırlığı: 0,085 kg
EAN: 48 95229 11762 4
Birlikte verilen ürün sayısı: 1
Ambalaj türü: Karton
Raf yerleșimi tipi: Her ikisi de

Özellikler
Dıș Karton

•
•
•
•
•
•

Dıș karton (L x G x Y): 39 x 38 x 22,5 cm
Brüt ağırlık: 8,2 kg
Dara ağırlığı: 1,76 kg
GTIN: 1 48 95229 11762 1
Ambalaj sayısı: 14
Net ağırlık: 6,44 kg

Ürün boyutları

• Kablo uzunluğu: 200 cm

5 çıkıș

Bir çıkıșı beș çıkıșa dönüștürerek, tek bir AC prizine
birden fazla cihaz bağlamanızı sağlar.

2 USB șarj noktası 2,4 A Maks.

2 USB șarj noktası, toplam 2,4 A çıkıș sağlar

Çift kutuplu șalter

Yük devresinin güvenli izolasyonunu sağlamak için
hem akımlı hem nötr tele bağlanır.

•

2 m güç kablosu

AC prizinden 2 m uzaklığa kadar üniteye güç sağlar.

Dayanıklı örgülü kablo

Örgülü kablo, kabloya dayanıklılık kazandırır.

Ana açma/kapatma düğmesi

Bu ana anahtar, uzatma prizindeki tüm çıkıș gücünü
kontrol eder.

Güvenli kapatma

İçerideki soketi küçük nesnelerden uzak tutun ve
çocukların parmaklarını bu soketlere sokmasına izin
vermeyin.
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