
 

 

Philips
Přepěťová ochrana

Domácí kino
8 zásuvek

SPN5087B
Úspora energie šetří 

vaši peněženku.
Přepěťová ochrana pro domácí kina chrání vaše zařízení a šetří energii. Úsporu energie 
máte na dosah. Zařízení můžete podle použití rozdělit do skupin první a druhé zóny. 
Jedním dotykem tlačítka můžete zařízení vzdáleně zapnout nebo vypnout.

Dokonalá ochrana
• 3200 joulů
• Chráněná kombin. síť/telefon/připojení DSL
• Chráněné koaxiální konektory
• € 300 000 záruka na zařízení
• Blokovač napájení

Vestavěné funkce
• 8 zásuvek
• 3m napájecí kabel
• Vestavěná správa kabelů

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



 3200 joulů
Předejděte tisícovým škodám na svém 
elektronickém zařízení.

Chráněná kombin. síť/telefon
Pro ochranu sítě nebo telefonních linek slouží 
bleskojistky Sidactor. Tyto konektory podporují 
kabely RJ45 nebo RJ11. Směřují obě linky přes 
přepěťovou ochranu a chrání proti napěťovým 
špičkám a přepětí, které mohou vzniknout v síti nebo 
na telefonních linkách.

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.

€ 300 000 záruka na zařízení
Chrání připojené vybavení po celou životnost 
produktu.

8 zásuvek
Převádí zásuvku do osmi zásuvek a umožňuje tak 
připojení více zařízení k jedné zásuvce střídavého 
proudu.

3m napájecí kabel
Přivádí napájení do jednotky, která se může nacházet 
až 3 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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