
 

 

Philips
Přepěťová ochrana

Domácí kino
4 zásuvky

SPN5044A
Zbavte se nepřehledné 

změti kabelů
Přepěťová ochrana byly navržena aby sloužila a chránila a obsahuje pokročilé technologie, 
které zabezpečí vybavení před elektrickými rázy. Obvody zařízení Power Blocker® 
automaticky vypnou napájení vašeho systému a chrání jej před následným přepětím.

Dokonalá ochrana
• 1800 joulů
• Chráněné koaxiální konektory
• Záruka na vybavení 150 000 €
• Blokovač napájení

Vestavěné funkce
• 4 zásuvky s ochranou
• 2m síťová šňůra
• Vestavěná správa kabelů

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



 1800 joulů
Předejděte tisícovým škodám na svém 
elektronickém zařízení.

Chráněné koaxiální konektory
Konektory směřují koaxiální signál přes přepěťovou 
ochranu a chrání tak proti přepětí a napěťovým 
špičkám.

Blokovač napájení
Automaticky vypojuje napájení do připojených 
zařízení.

Záruka na vybavení 150 000 €
Chrání připojené vybavení po celou životnost 
produktu.

4 zásuvky s ochranou
Chrání tak proti přepětí a napěťovým špičkám ve 
vedení střídavého proudu prostřednictvím potlačení 
přepěťové energie. V případě vzniku přepětí uzavře 
svodič (MOV) přebytečnou energii.

2m síťová šňůra
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): 14 x 38 x 5,5 cm
• Čistá hmotnost: 0,579 kg
• Hrubá hmotnost: 0 675 kg
• Hmotnost obalu: 0,096 kg
• EAN: 87 12581 51876 9
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Krabice

Vnější obal
• Vnější obal (D x Š x V): 38 x 18,5 x 16 cm
• Čistá hmotnost: 1,737 kg
• Hrubá hmotnost: 2,305 kg
• Hmotnost obalu: 0,568 kg
• EAN: 87 12581 54572 7
• Počet spotřebitelských balení: 3
•

Specifikace
Přepěťová ochrana
Domácí kino 4 zásuvky 
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