
 

 

Philips
Prepäťová ochrana

Domáci spotrebič
5 zásuviek

SPN6500
Prepäťová ochrana pre domáce spotrebiče
918 J/36 000 ampérov
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.

Spoľahlivá ochrana
• Filtrácia šumu EMI/RFI 40 dB
• Pokročilá techn. prepäťovej ochrany V3
• Hlavný vypínač
• Funkcia Power Blocker
• Záruka na zariadenia v hodnote 100 000 EUR

Zabudované užitočné funkcie
• Pravouhlá koncovka
• Indikátor ochrany
• Šnúra s dĺžkou 1m



 Filtrácia šumu EMI/RFI 40 dB
Zabudovaná filtrovacia technológia zabezpečuje 
najlepšiu výkonnosť vašich zariadení. Chráni pred 
rušením signálu a stratou údajov. Čím je vyššia 
hodnota v decibeloch, tým je lepšia redukcia šumu.

Pokročilá techn. prepäťovej ochrany V3
Táto nová technológia prepäťovej ochrany poskytuje 
o 27 % väčšiu kapacitu ochrany proti prepätiu a lepší 
rozptyl tepla a zaručuje tak bezpečnejšiu, 
spoľahlivejšiu a dlhšiu prepäťovú ochranu.

Pravouhlá koncovka
Ploché prevedenie poskytuje viac možností 
umiestnenia a umožňuje umiestniť nábytok bližšie k 
stene.

Indikátor ochrany
Tento indikátor LED signalizuje, že prepäťová 
ochrana pracuje správne.

Hlavný vypínač
Hlavný vypínač ovláda prívod napájania k výstupom 
prepäťovej ochrany.

Funkcia Power Blocker
Táto technológia na automatické vypnutie napájania 
zistí, keď zariadenie dosiahlo maximálnu kapacitu a 
automaticky vypne napájanie vašich zariadení. Chráni 
pred následnými prepätiami aj počas vašej 
neprítomnosti

Záruka na zariadenia v hodnote 100 000 
EUR
Chráni pripojené zariadenia počas celej životnosti 
produktu.

Šnúra s dĺžkou 1m
Privádza napájanie k zariadeniu, ktoré môže byť od 
sieťovej zásuvky vzdialené až 1m.
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Rozmery balenia
• EAN: 87 12581 36933 0
• Počet kusov výrobkov v balení: 1
• Typ balenia: Škatuľa
• Rozmery balenia (Š x V x H): 6 x 15 x 48 cm
• Čistá hmotnosť: 0 61 kg
• Hmotnosť brutto: 0,77 kg
• Hmotnosť obalu: 0,16 kg

Vonkajšia lepenka
• EAN: 87 12581 36934 7
• Počet užívateľských balení: 3
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 50,2 x 17,2 x 19,7 cm
• Čistá hmotnosť: 1 83 kg
• Hmotnosť brutto: 2,76 kg
• Hmotnosť obalu: 0,93 kg
•

Technické údaje
Prepäťová ochrana
Domáci spotrebič 5 zásuviek 
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