
 

 

Philips
Prepäťová ochrana pre 
domácu kanceláriu

8 zásuviek
2700 J Sivá

SPN4087B
Úspora energie. Úspora peňazí.

Bezpečná ochrana vašich cenných zariadení
Prepäťová ochrana pre domácu kanceláriu ochráni vaše zariadenia a ušetrí energiu. 
Úspory energie priamo na dosah. Technológia automatického snímania vypne či zapne 
všetky vaše zariadenia automaticky podľa hlavnej zásuvky.

Dokonalá ochrana
• 2700 joulov
• Kombinovaná ochrana pripojení siete/telefónu/DSL
• Funkcia Power Blocker
• Záruka na zariadenia v hodnote 200 000 EUR

Zabudované užitočné funkcie
• 8 zásuviek
• Šnúra s dĺžkou 2 m
• Integrované usporiadanie káblov

Jednoduchosť
• Integrované bezpečnostné zásuvky na ochranu detí
• Zreteľné indikátory ochrany, ktoré vám dodajú pocit istoty
• Úspora energie. Úspora peňazí.



 2700 joulov
Zabráni škodám na elektronických zariadeniach za 
tisíce eur.

Kombinovaná ochrana siete/telefónu
Zariadenia Sidactor sa používajú na ochranu 
sieťových alebo telefónnych liniek. Tieto konektory 
sa prispôsobia káblu RJ45 alebo RJ11. Vedú každú 
linku cez prepäťovú ochranu a chránia ju pred 
špičkami a prepätím, ktoré sa môžu vyskytnúť 
v sieťových alebo telefónnych linkách.

Funkcia Power Blocker
Automaticky odpojí napájanie pripojených zariadení.

Záruka na zariadenia v hodnote 
200 000 EUR
Chráni pripojené zariadenia počas celej životnosti 
produktu.

8 zásuviek
Osem zásuviek z jednej. Umožňuje pripojiť do siete 
viacero zariadení s využitím jedinej sieťovej zásuvky.

Šnúra s dĺžkou 2 m
K zariadeniu privádza elektrinu a umožňuje až 2-
metrovú vzdialenosť od zásuvky.

Usporiadanie káblov
Zariadenie na usporiadanie káblov umožňuje vedenie 
káblov rovnakým smerom v organizovanejšom 
usporiadaní.

automatické bezpečnostné zásuvky na 
ochranu detí
Pomáha chrániť deti pred náhodným zásahom 
elektrickým prúdom.

Indikátory ochrany
Indikátory LED, ktoré signalizujú, že prepäťová 
ochrana funguje správne.

Úspora energie. Úspora peňazí.
Úspora energie. Úspora peňazí. Automaticky znížte 
spotrebu energie a ušetrite.
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Rozmery balenia
• Rozmery balenia (Š x V x H): 16 x 44 x 5,5 cm
• Čistá hmotnosť: 0,881 kg
• Hmotnosť brutto: 1,005 kg
• Hmotnosť obalu: 0,124 kg
• EAN: 87 12581 57306 5
• Počet kusov výrobkov v balení: 1
• Typ balenia: Škatuľa

Vonkajšia lepenka
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 43 x 18,5 x 18,5 cm
• Čistá hmotnosť: 2,643 kg
• Hmotnosť brutto: 3,317 kg
• Hmotnosť obalu: 0,674 kg
• EAN: 87 12581 57307 2
• Počet užívateľských balení: 3
•

Technické údaje
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