
 

 

Philips
Mājas kinozāles 
pārsprieguma ierobežotājs

8 kontaktligzdas
1800 J
2 m
3680 W 16 A

SPN5085B
Aizsardzība jūsu vērtīgajām 

ierīcēm
Izstrādāts, lai nodrošinātu veiktspēju un aizsardzību, šis pārsprieguma ierobežotājs ietver uzlabotas 
tehnoloģijas, lai aprīkojums būtu pasargāts no strāvas pārspriegumiem. Power Blocker® shēma 
automātiski izslēdz strāvas padevi sistēmai, lai aizsargātu pret turpmākiem pārspriegumiem.

Nevainojama aizsardzība
• 2700 džouli
• Aizsargāti tālruņu savienojumi
• Aizsargāti koaksiālo kabeļu savienojumi
• Jaudas bloķētājs

Iekļautas ērtības
• 8 kontaktligzdas
• 3 m strāvas vads
• Iebūvēta vadu pārvaldība

Vienkāršība
• Iebūvētas automātiskas kontaktligzdas ar bērnu aizsardzību
• Aizsardzības indikatori sirdsmieram



 2700 džouli
Novērš elektronisko ierīču bojājumus lielu naudas 
līdzekļu apmērā.

Aizsargāti tālruņu savienojumi
Šiem savienotājiem ir RJ11 vads, kas izvada telefona 
līniju cauri pārsprieguma ierobežotājam, lai 
aizsargātu pret pārslodzēm un pārspriegumiem.

Aizsargāti koaksiālo kabeļu savienojumi
Savienotāji izvada koaksiālo signālu cauri 
pārsprieguma ierobežotājam, lai aizsargātu pret 
pārspriegumiem un pārslodzēm.

Jaudas bloķētājs
Automātiski izslēdz strāvas padevi pievienotajām 
ierīcēm.

8 kontaktligzdas
Pārveido vienu kontaktligzdu astoņās kontaktligzdās, 
tādējādi vienai kontaktligzdai var pievienot vairākas 
ierīces.

3 m strāvas vads
Nodrošina jaudu ierīcei, kas var atrasties 3 m no AC 
kontaktligzdas.

Vadu pārvaldība
Vadu pārvaldības ierīce ļauj izvietot kabeļus/vadus 
vienā virzienā labākai pārskatāmībai

automātiskas kontaktligzdas ar bērnu 
aizsardzību
Palīdz aizsargāt bērnus pret nejaušiem strāvas 
triecieniem.

Aizsardzības indikatori
LED gaismiņa norāda, vai pārsprieguma ierobežotājs 
darbojas pareizi.
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Iesaiņojuma izmēri
• Iesaiņojuma izmēri (W x H x D): 16 x 51 x 5,5 cm
• Neto svars: 0,91 kg
• Bruto svars: 1,04 kg
• Taras svars: 0,13 kg
• Iekļauto produktu skaits: 1
• EAN: 48 95229 11252 0
• Iesaiņojuma veids: Kartons
• Plauktā novietošanas veids: Abi

Ārējā kartona kaste
• Outer carton (L x W x H): 42,5 x 18,5 x 33,5 cm

• Neto svars: 5,46 kg
• Bruto svars: 6,56 kg
• Taras svars: 1,1 kg
• Patēriņa iesaiņojumu skaits: 6
• GTIN: 1 48 95229 11252 7

Produkta izmēri
• Izstrādājuma izmēri (W x H x D): 

15,5 x 45,5 x 5 cm
• Svars: 0,91 kg
•

Specifikācijas
Mājas kinozāles pārsprieguma ierobežotājs
8 kontaktligzdas 1800 J, 2 m, 3680 W 16 A

http://www.philips.com

