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Πολύπριζο ασφαλείας για οικιακό γραφείο
918 Joule/36.000 Ampere
Προσαρτάται απευθείας σε τοίχο χωρίς καλώδια.
Αξιόπιστη προστασία
• Φιλτράρισµα θορύβου EMI/RFI 40dB
• Προηγµένη τεχνολογία προστασίας V3
• Εγγύηση εξοπλισµού αξίας €100.000
Ενσωµατωµένη πρακτικότητα
• Ενδεικτική λυχνία προστασίας
Ιδανικό για συστήµατα οικιακής ψυχαγωγίας
• Προστασία τηλεφωνικής γραµµής
• Αναστολέας τροφοδοσίας
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Προδιαγραφές

Κύρια σηµεία προϊόντος

∆ιαστάσεις συσκευασίας
•
•
•
•

EAN: 87 12581 36882 1
Αριθµός συµπεριλαµβανόµενων προϊόντων: 1
Τύπος συσκευασίας: Μπλίστερ
∆ιαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β):
8,3 x 15,6 x 21,8 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,16 κ.
• Μικτό βάρος: 0,29 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,13 κ.

Εξωτερική συσκευασία

• EAN: 87 12581 36883 8
• Αριθµός συσκευασιών καταναλωτή: 3
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ):
26 x 23,5 x 16,5 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,48 κ.
• Μικτό βάρος: 1,194 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,714 κ.
•

Προστασία τηλεφωνικής γραµµής
Αυτές οι συνδέσεις χρησιµοποιούνται για σύνδεση
καλωδίου RJ11 που δροµολογεί την τηλεφωνική γραµµή
µέσα από το πολύπριζο ασφαλείας για προστασία από
διακυµάνσεις ρεύµατος.
Φιλτράρισµα θορύβου EMI/RFI 40dB
Η ενσωµατωµένη τεχνολογία φιλτραρίσµατος
εξασφαλίζει βέλτιστη απόδοση των συσκευών σας.
Αποτρέπει τις παρεµβολές σηµάτων και την απώλεια
δεδοµένων. Όσο υψηλότερη είναι η τιµή dB τόσο
µεγαλύτερη είναι η µείωση θορύβου.
Ενδεικτική λυχνία προστασίας
Αυτή η προειδοποίηση LED ανάβει υποδεικνύοντας ότι το
πολύπριζο ασφαλείας λειτουργεί σωστά.
Αναστολέας τροφοδοσίας
Αυτή η τεχνολογία αυτόµατης απενεργοποίησης
αντιλαµβάνεται πότε η συσκευή έχει φτάσει στη µέγιστη
χωρητικότητά της και διακόπτει αυτόµατα την παροχή
ρεύµατος στον εξοπλισµό σας, ακόµα και εάν εσείς δεν
είστε εκεί
Εγγύηση εξοπλισµού αξίας €100.000
Προστατεύει τις συσκευές που έχετε συνδέσει καθόλη τη
διάρκεια ζωής του προϊόντος.
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