
 

 

„Philips“
Namų kino sistemos 
apsauga nuo įtampos 
svyravimų

8 maitinimo lizdai
3200 J 3 m

SPN5087C
Taupykite energiją. Taupykite pinigus.

Vertingos įrangos apsauga be rūpesčių
Namų kino sistemos apsauga nuo įtampos svyravimų apsaugos jūsų įrangą ir sutaupys energijos. 
Taupykite energiją vienu piršto paspaudimu. 1 ir 2 zonos lizdai leidžia sugrupuoti įrenginius pagal 
naudojimą. Išjunkite ar įjunkite įrenginius nuotoliniu būdu vieno mygtuko paspaudimu.

Visiška apsauga
• 3200 džaulių
• Apsaugotos kombinuotosios tinklo / telefono / DSL jungtys
• Apsaugotosios koaksialiosios jungtys
• 300 000 EUR garantija įrangai
• Maitinimo blokavimo įtaisas

Savaiminis patogumas
• 8 maitinimo lizdai
• 3 m maitinimo laidas
• Integruota laido valdymo sistema

Paprastumas
• Integruota automatinė maitinimo lizdų apsauga nuo vaikų
• Apsaugos indikatoriai, kad nebereikėtų jaudintis
• Taupykite energiją. Taupykite pinigus.



 3200 džaulių
Padeda išvengti tūkstantinių nuostolių, kurių gali 
atsirasti sugedus elektronikos įrenginiams.

Apsaugotos kombinuotosios tinklo / 
telefono jungtys
„Sidactor“ naudojami siekiant apsaugoti tinklo ir 
telefono linijas. Prie šių jungčių galima jungti RJ45 
arba RJ11 laidą. Jie nukreipia abi linijas per apsaugą 
nuo įtampos svyravimų ir saugo nuo įtampos šuolių 
ir svyravimų, kurių gali kilti tinklo ar telefono linijose.

Apsaugotosios koaksialiosios jungtys
Jungtys nukreipia koaksialųjį signalą per apsaugą nuo 
įtampos svyravimų ir apsaugo nuo įtampos šuolių bei 
svyravimų.

Maitinimo blokavimo įtaisas
Automatiškai išjungia prijungtų įrenginių maitinimą.

300 000 EUR garantija įrangai
Apsaugo prijungtą įrangą visam gaminio 
eksploatavimo laikui.

8 maitinimo lizdai
Vieną maitinimo lizdą paverčia aštuoniais ir suteikia 
galimybę prie vieno kintamosios srovės lizdo 
prijungti kelis įrenginius.

3 m maitinimo laidas
Tiekia energiją įtaisui, kuris yra už 3 m nuo 
kintamosios srovės lizdo.

Laido valdymas
Laido valdymo įrenginys leidžia nukreipti laidą ar 
laidus ta pačia kryptimi, kad viskas būtų tvarkinga

automatinė maitinimo lizdų apsauga 
nuo vaikų
Padeda vaikus apsaugoti nuo atsitiktinio elektros 
smūgio.

Apsaugos indikatoriai
LED lemputės praneša, ar apsauga nuo įtampos 
svyravimų veikia tinkamai.

Taupykite energiją. Taupykite pinigus.
Tapykite energiją. Taupykite pinigus. Automatiškai 
sumažina energijos sąnaudas ir sutaupo pinigų.
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Pakavimo matmenys
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

14,5 x 48 x 8,8 cm
• Grynasis svoris: 0,35 kg
• Bendras svoris: 1,85 kg
• Pakuotės svoris: 1,5 kg
• EAN: 87 12581 57537 3
• Pridedamų gaminių skaičius: 1
• Pakuotės tipas: Dėžė

Išorinė kartoninė dėžutė
• Outer carton (L x W x H): 47,5 x 19,3 x 16,3 cm
• Grynasis svoris: 0,7 kg
• Bendras svoris: 4 kg
• Pakuotės svoris: 3,3 kg
• EAN: 87 12581 57538 0
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 2
•

Specifikacijos
Namų kino sistemos apsauga nuo įtampos svyravimų
8 maitinimo lizdai 3200 J 3 m

http://www.philips.com

