
 

 

Philips
Prenapetostna zaščita

Domači kino
5 izhodov

SPN6510
Prenapetostna zaščita za domači kino

918 J/36.000 A
Zasnovano za zanesljivost in zaščito. Prenapetostna zaščita z naprednimi tehnologijami 
električne naprave ščiti pred napetostnimi udari. Vezje Power Blocker® samodejno 
prekine napajanje sistema in ga tako zaščiti pred naknadnimi udari.

Zanesljiva zaščita
• Filtriranje šumov 40 dB EMI/RFI
• Napredna prenapetostna tehnologija V3
• Glavno stikalo za vklop/izklop
• Power blocker
• Garancija za opremo v vrednosti 100.000 €

Vgrajena priročnost
• Pravokotni vtič
• Indikator zaščite
• 1,4-metrski napajalni kabel

Idealno za sisteme za domače razvedrilo
• Zaščita koaksialne linije



 Filtriranje šumov 40 dB EMI/RFI
Vgrajena tehnologija za filtriranje zagotavlja najboljše 
delovanje komponent. Preprečuje motnje signalov in 
izgubo podatkov. Višja je vrednost dB, učinkovitejše 
je odpravljanje šumov.

Napredna prenapetostna tehnologija V3
Ta nova prenapetostna tehnologija zagotavlja 27 % 
boljšo prenapetostno zaščito in boljšo razpršitev 
toplote za varnejšo, zanesljivejšo in dolgotrajnejšo 
prenapetostno zaščito.

Pravokotni vtič
Ploščata oblika omogoča več možnosti namestitve in 
postavitev pohištva bližje steni.

Indikator zaščite
Ta indikator LED sveti, ko zaščita deluje pravilno.

Glavno stikalo za vklop/izklop
S tem glavnim stikalom nadzorujete napajanje 
izhodov prenapetostne zaščite.

Power blocker
Ta tehnologija za samodejni izklop zazna, ko naprava 
doseže največjo zmogljivost in samodejno prekine 
napajanje opreme. S tem jo zaščiti pred naknadnimi 
napetostnimi udari, tudi če niste prisotni

Garancija za opremo v vrednosti 100.000 
€
Ščiti priključeno opremo celo življenjsko dobo 
izdelka.

14-metrski napajalni kabel
Za napajanje enote, ki je od vtičnice AC lahko 
oddaljena 1,4 m.
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Dimenzije embalaže
• EAN: 87 12581 36929 3
• Število priloženih izdelkov: 1
• Vrsta embalaže: Pretisni omot
• Dimenzije embalaže (Š x V x G): 6 x 15 x 48 cm
• Neto teža: 0,676 kg
• Bruto teža: 0,836 kg
• Teža embalaže: 0,16 kg

Zunanja škatla
• EAN: 87 12581 36930 9
• Število komercialnih pakiranj: 3
• Outer carton (L x Š x V): 50,2 x 17,2 x 19,7 cm
• Neto teža: 2,028 kg
• Bruto teža: 2,958 kg
• Teža embalaže: 0,93 kg
•
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