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Așırı gerilim koruyucu

Ev sineması
5 çıkıș

SPN6510
Ev sineması aşırı gerilim koruyucu

918 Jul/ 36.000 Amper
Performans ve koruma için tasarlanan bu aşırı gerilim koruyucu, cihazlarınızı aşırı gerilimlere 
karşı koruyan gelişmiş teknolojiler içermektedir. Arka arkaya oluşan aşırı gerilimlere karşı 
koruma için Power Blocker® devresi, sisteminizin gücünü otomatik olarak keser.

Güvenilir koruma
• 40 dB EMI/RFI gürültü filtreleme
• V3 Gelișmiș Așırı Gerilim Teknolojisi
• Ana açma/kapama anahtarı
• Power blocker
• 100.000 € değerinde ekipman garantisi

Kullanım kolaylığı
• Dik açılı fiș
• Koruma gösterge lambası
• 1,4 m güç kablosu

Ev eğlencesi sistemleri için ideal
• Koaksiyel hat koruması



 40 dB EMI/RFI gürültü filtreleme
Dahili filtreleme teknolojisi, bileșenlerinizden en iyi 
performansı almanızı sağlar. Sinyal parazitlerine ve 
veri kaybına karșı korur. dB değeri ne kadar 
yüksekse, gürültü azaltma o kadar iyi olur.

V3 Gelișmiș Așırı Gerilim Teknolojisi
Bu yeni așırı gerilim koruma teknolojisi, % 27 daha 
fazla așırı gerilim koruması ve daha güvenli, daha 
güvenilir ve daha uzun süreli așırı gerilim koruması 
için daha iyi ısı çıkıșı sağlar.

Dik açılı fiș
Bu düz tasarım, daha fazla konumlandırma 
seçeneğine ve mobilyaların duvara daha yakın 
yerleștirilmesine olanak tanır.

Koruma gösterge lambası
Bu LED uyarısı, așırı gerilim koruyucunun düzgün bir 
șekilde çalıștığını göstermek için yanar.

Ana açma/kapama anahtarı
Bu ana anahtar, așırı gerilim koruyucudaki çıkıșlara 
giden gücü kontrol eder.

Power blocker
Bu otomatik kapatma teknolojisi, cihazı kapasitesine 
ulaștığında bunu algılar ve ekipmanınıza giden 
elektriği otomatik olarak kapatır. Yokluğunuzda, 
sonradan ortaya çıkan așırı gerilimlere karșı koruma 
sağlar.

100.000 € değerinde ekipman garantisi
Ürünün kullanım ömrü boyunca bağlı ekipmanlarınızı 
korur.

1,4 m güç kablosu
AC prizinden 1,4 m uzaklıkta olabilecek üniteye güç 
sağlar.
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Ambalaj boyutları
• EAN: 87 12581 36929 3
• Birlikte verilen ürün sayısı: 1
• Ambalaj türü: Plastik paket
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 6 x 15 x 48 cm
• Net ağırlık: 0,676 kg
• Brüt ağırlık: 0,836 kg
• Dara ağırlığı: 0,16 kg

Dıș Karton
• EAN: 87 12581 36930 9
• Ambalaj sayısı: 3
• Dıș karton (L x G x Y): 50,2 x 17,2 x 19,7 cm
• Net ağırlık: 2,028 kg
• Brüt ağırlık: 2,958 kg
• Dara ağırlığı: 0,93 kg
•
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