
 

 

Philips
Přepěťová ochrana domácí 
kanceláře

8 zásuvek
2 700 J
2 m

SPN4081B
Bezproblémová ochrana vašich 

cenných zařízení
Přepěťová ochrana byly navržena pro výkon a ochranu zařízení. Je vybavena pokročilými 
technologiemi, které zajišťují ochranu zařízení před elektrickými rázy. Obvody Power 
Blocker® automaticky vypnou napájení systému a ochrání jej před následným přepětím.

Dokonalá ochrana
• 2700 joulů
• Chráněná telefonní připojení
• Blokovač napájení
• Záruka na vybavení 200 000 €

Vestavěné funkce
• 8 zásuvek
• 2m napájecí kabel
• Vestavěná správa kabelů

Jednoduchost
• Integrované automatické zásuvky s dětskou ochranou
• Bezproblémové indikátory ochrany



 2700 joulů
Předejděte tisícovým škodám na svém 
elektronickém zařízení.

Chráněná telefonní připojení
Tyto konektory podporují kabel RJ11, směřují 
telefonní linku přes přepěťovou ochranu a chrání 
proti napěťovým špičkám a přepětí.

Blokovač napájení
Automaticky vypojuje napájení do připojených 
zařízení.

Záruka na vybavení 200 000 €
Chrání připojené vybavení po celou dobu životnosti 
výrobku.

8 zásuvek
Převádí zásuvku do osmi zásuvek a umožňuje tak 
připojení více zařízení k jedné zásuvce střídavého 
proudu.

2m napájecí kabel
Přivádí napájení do jednotky, která se může nacházet 
až 2 m od zásuvky.

Správa kabelů
Zařízení pro správu kabelu umožňuje vést kabely 
nebo šňůry stejným směrem a získat uspořádanější 
vzhled

automatické zásuvky s dětskou 
ochranou
Přispívají k bezpečnosti dětí před náhodným úrazem 
elektrickým proudem.

Indikátory ochrany
Kontrolky LED vám sdělí, zda přepěťová ochrana 
funguje správně.
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Rozměry balení
• Rozměry balení (Š x V x H): 16 x 44 x 5,5 cm
• Čistá hmotnost: 0,834 kg
• Hrubá hmotnost: 0,954 kg
• Hmotnost obalu: 0,12 kg
• EAN: 87 12581 57602 8
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Krabice

Vnější obal
• Vnější obal (D x Š x V): 43 x 18,5 x 18,5 cm
• Čistá hmotnost: 2,502 kg
• Hrubá hmotnost: 3,164 kg
• Hmotnost obalu: 0,662 kg
• EAN: 87 12581 57603 5
• Počet spotřebitelských balení: 3
•

Specifikace
Přepěťová ochrana domácí kanceláře
8 zásuvek 2 700 J, 2 m
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