
 

Philips
Túlfeszültségvédő

Háztartási készülék
5 csatlakozós

SPN6500
Háztartási készülék túlfeszültségvédő

918 Joule/36,000 Amper
A kiváló teljesítmény és védelem együttes igényét szem előtt tartva, ez a túlfeszültségvédő 
speciális technológiájával óvja készülékét a túlfeszültségtől. A Power Blocker® áramkör 
automatikusan lekapcsolja a készülék energiaellátását, így védve az ismétlődő túlfeszültségtől.

Megbízható védelem
• 40 dB EMI/RFI zajszűrés
• V3 túlfeszültségvédő technológia
• Főkapcsoló
• Megszakító
• Akár 25 millió forintos készülékek garantált védelme

Beépített kényelem
• Derékszögű csatlakozó
• Védelem jelzőfény
• 1 m-es hálózati kábel
 



 40 dB EMI/RFI zajszűrés
A beépített szűrő technológia a készülékek legjobb 
teljesítményét biztosítja; véd a jelzavarás és az 
adatvesztés ellen. Minél magasabb a dB érték, annál 
hatékonyabb a zajcsökkentés.

V3 túlfeszültségvédő technológia
Az új technológiának köszönhetően ez a 
túlfeszültségvédő 27%-kal nagyobb kapacitással és 
jobb hőleadási mutatókkal rendelkezik a biztonságos, 
tartós és megbízható védelem érdekében.

Derékszögű csatlakozó
A lapos tervezés megkönnyíti az elhelyezést, így a 
bútorok is közelebb kerülhetnek a falhoz.

Védelem jelzőfény
A túlfeszültségvédő megfelelő működését ez a LED 
jelzi.

Főkapcsoló
Ez a főkapcsoló a túlfeszültségvédő csatlakozói 
áramellátásának be- és kikapcsolására szolgál.

Megszakító
Az automatikus lekapcsoló technológia a készülék 
kapacitását érzékelve működik, és szükség esetén 
automatikusan lekapcsol. Védi készülékét a 
túlfeszültség ellen az Ön távollétében is

Akár 25 millió forintos készülékek 
garantált védelme
A csatlakoztatott készülék védelme teljes 
élettartamán keresztül.

1 m-es hálózati kábel
Árammal látja el a fali aljzattól akár 1 m-re 
elhelyezkedő készüléket.
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Méret csomagolással együtt
• EAN: 87 12581 36933 0
• Mellékelt termékek száma: 1
• Csomagolás típusa: Doboz
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

6 x 15 x 48 cm
• Nettó tömeg: 0,61 kg
• Bruttó tömeg: 0,77 kg
• Önsúly: 0,16 kg

Külső kartondoboz
• EAN: 87 12581 36934 7
• Fogyasztói csomagolások száma: 3
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

50,2 x 17,2 x 19,7 cm
• Nettó tömeg: 1,83 kg
• Bruttó tömeg: 2,76 kg
• Önsúly: 0,93 kg
•

Műszaki adatok
Túlfeszültségvédő
Háztartási készülék 5 csatlakozós 
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