
 

 

Philips
Protector contra 
sobretensão

Sistema de Cinema em Casa

4 tomadas

SPN5044A
Elimine a confusão de cabos

Concebido para desempenho e protecção, este protector contra sobretensão inclui tecnologias 

avançadas para manter o equipamento a salvo de picos de electricidade. Os circuitos Power Blocker® 

desligam automaticamente a corrente para o seu sistema para proteger contra os picos subsequentes.

Protecção pura
• 1800 Joules
• Ligações coaxiais protegidas
• Power Blocker
• Garantia de equipamento de 150 000 €

Conveniência integrada
• 4 tomadas com protecção
• Cabo de alimentação de 2 m
• Arrumação do cabo incorporada

Simplicidade
• Integração de tomadas com protecção para crianças automática
• Indicadores de protecção fiáveis



 1800 Joules
Evite milhares de euros de prejuízo nos seus 
dispositivos electrónicos.

Ligações coaxiais protegidas
Os conectores encaminham o sinal coaxial através 
do protector contra sobretensão para a protecção 
contra sobretensões e picos de tensão.

Power Blocker
Corta automaticamente a energia dos dispositivos 
ligados.

Garantia de equipamento de 150 000 €
Protege o equipamento ligado durante a vida útil do 
produto.

4 tomadas com protecção
Protege contra sobretensões/picos de corrente 
através de linhas de CA, suprimindo a energia da 
sobretensão. O excesso de energia é suprimido pelo 
MOV quando a unidade é sujeita a uma sobretensão.

Cabo de alimentação de 2 m
Alimenta uma unidade que pode estar a uma 
distância de 2 m da tomada de CA.

Arrumação de cabos
Um dispositivo para arrumação de cabos que 
permite que o cabo/fios sejam direccionados no 
mesmo sentido para uma aparência mais organizada

tomadas com protecção para crianças 
automática
Proteger as crianças de choques acidentais.

Indicadores de protecção
As luzes LED indicam se o seu protector contra 
sobretensão está a funcionar correctamente.
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Dimensões da embalagem
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

14 x 38 x 5,5 cm
• Peso líquido: 0,585 kg
• Peso bruto: 0,683 kg
• Tara: 0,098 kg
• EAN: 87 12581 51890 5
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Caixa

Embalagem exterior
• Embalagem exterior (C x L x A): 

38 x 18,5 x 16 cm
• Peso líquido: 1,755 kg
• Peso bruto: 2,329 kg
• Tara: 0,574 kg
• EAN: 87 12581 54571 0
• Número de embalagens para o consumidor: 3
•

Especificações
Protector contra sobretensão
Sistema de Cinema em Casa 4 tomadas 
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