
 

 

Philips
Túlfeszültségvédő

Házimozi
8 csatlakozós

SPN5087B
Energia- és költségtakarékos 

megoldás
A házimozi túlfeszültségvédő megvédi berendezéseit, és még energiatakarékos is. Az 

energiatakarékosság csak egy karnyújtásnyira van. Az 1. és 2. zóna csatlakozó aljzatainak segítségével a 

használat gyakorisága alapján csoportosíthatja készülékeit. Egyetlen gombnyomással távolról 

kapcsolhatja be, illetve ki a készülékeit.

Pure Protection védelem
• 3200 joule
• Védett combo hálózati/telefon/DSL csatlakozások
• Védett koaxiális csatlakozások
• Védelmi garancia akár 300 000 eurós berendezésekre
• Megszakító

Beépített kényelem
• 8 csatlakozós
• 3 méteres tápkábel
• Beépített kábelvezetési rendszer

Egyszerű használat
• Beépített automatikus gyermekbiztonsági csatlakozók
• Védelmet jelző fény a biztonság érdekében



 3200 joule
Óvja meg elektronikus eszközeit a több ezer 
dolláros károktól.

Védett combo hálózati/telefon
A hálózati és telefonvonalak védelmét Sidactor 
eszközök biztosítják. Ezek a csatlakozók RJ45 és RJ11 
vezetékkel is használhatók. Mindkét vonalat átvezetik 
a túlfeszültségvédőn, így védenek a hálózati vagy 
telefonvonalon esetlegesen fellépő feszültségcsúcsok 
és a túlfeszültség ellen.

Védett koaxiális csatlakozások
A csatlakozók a koaxiális jelet átvezetik a 
túlfeszültségvédőn, így védenek a túlfeszültség és 
feszültségcsúcsok ellen.

Megszakító
Automatikusan lekapcsolja a csatlakoztatott 
készülékek energiaellátását.

Védelmi garancia akár 300 000 eurós 
berendezésekre
A csatlakoztatott készülék védelme teljes 
élettartamán keresztül.

8 csatlakozós
Egy csatlakozót nyolc csatlakozóvá alakít át, lehetővé 
téve, hogy egyetlen fali aljzathoz több berendezést 
csatlakoztasson egyidejűleg.

3 méteres tápkábel
Árammal látja el a fali aljzattól akár 3 méterre 
elhelyezkedő készüléket.

Kábelelvezetés
Kábelelvezetési eszköz, amely lehetővé teszi a 
kábelek áttekinthetőbb összerendezését

automatikus gyermekbiztonsági 
csatlakozók
Megóvja a gyermekeket az áramütéstől.

Védelmet jelző fény
A LED jelzőfények tájékoztatnak a túlfeszültségvédő 
megfelelő működéséről.
SPN5087B/19

Fénypontok
Kiadás dátuma  
2013-01-06

Verzió: 2.3.6

12 NC: 8670 000 58711
EAN: 87 12581 51885 1

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül 
változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips 
Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com
Műszaki adatok
Túlfeszültségvédő
Házimozi 8 csatlakozós 

http://www.philips.com

