
 

 

Philips
Prepäťová ochrana pre 
domáce kino

8 zásuviek
2700 J
3 m

SPN5085B
Bezpečná ochrana vašich 

cenných zariadení
Pokročilá prepäťová ochrana, ktorá ochráni vaše zariadenia pred zvýšeným napätím v 
elektrickej sieti. Špeciálna sústava elektrických obvodov Power Blocker® automaticky 
odpojí prívod elektriny do vášho systému, aby vás ochránila pred ďalším kolísaním napätia.

Dokonalá ochrana
• 2700 joulov
• Chránené telefónne pripojenie
• Chránené koaxiálne pripojenia
• Funkcia Power Blocker

Zabudované užitočné funkcie
• 8 zásuviek
• 3 m napájací kábel
• Integrované usporiadanie káblov

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



 2700 joulov
Zabráni škodám na elektronických zariadeniach za 
tisíce eur.

Chránené telefónne pripojenie
Tieto konektory umožňujú pripojenie kábla RJ11 a 
vedú telefónnu linku cez prepäťovú ochranu, čím ju 
chránia pred prepätím a špičkami.

Chránené koaxiálne pripojenia
Konektory vedú koaxiálny signál cez prepäťovú 
ochranu, a tak ho chránia pred prepätím a špičkami.

Funkcia Power Blocker
Automaticky odpojí napájanie pripojených zariadení.

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

3 m napájací kábel
K zariadeniu privádza elektrinu a umožňuje až 3-
metrovú vzdialenosť od elektrickej 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.
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Rozmery produktu
• Rozmery produktu (Š x V x H): 15 x 39,5 x 5 cm
• Hmotnosť: 0,906 kg

Rozmery balenia
• Typ policového umiestnenia: Figurína
• Rozmery balenia (Š x V x H): 16 x 40,6 x 5,5 cm
• Hmotnosť netto: 0,906 kg
• Hmotnosť brutto: 1,009 kg
• Hmotnosť obalu: 0,103 kg
• EAN: 87 12581 57588 5

• Počet zabalených kusov výrobkov: 1
• Typ balenia: Figurína

Vonkajší kartón
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 42 x 33,5 x 18,5 cm
• Hmotnosť netto: 5,436 kg
• Hmotnosť brutto: 6,704 kg
• Hmotnosť obalu: 1,268 kg
• EAN: 87 12581 57589 2
• Počet užívateľských balení: 6
•

Technické údaje
Prepäťová ochrana pre domáce kino
8 zásuviek 2700 J, 3 m
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