
 

Philips
Přepěťová ochrana

Domácí kino
5 zásuvek

SPN6510
Přepěťová ochrana domácího kina

918 joulů/ 36,000 ampérů
Přepěťová ochrana byly navržena aby sloužila a chránila a obsahuje pokročilé technologie, 
které zabezpečí vybavení před elektrickými rázy. Obvody zařízení Power Blocker® 
automaticky vypnou napájení vašeho systému a chrání jej před následným přepětím.

Spolehlivá ochrana
• 40 dB EMI/RFI šumový filtr
• V3 pokročilá technologie přepětí
• Hlavní přepínač zap./vyp.
• Blokovač napájení
• € 100 000 záruka na zařízení

Vestavěné funkce
• Pravoúhlý konektor
• Indikátor napájení ochrany
• 1m síťová šňůra

Ideální pro systémy domácí zábavy
• Ochrana koaxiálního vedení
 



 40 dB EMI/RFI šumový filtr
Vestavěná technologie filtru zajišťuje nejlepší výkon 
vašich komponent. Chrání proti rušení signálu a 
ztrátě dat. Čím je vyšší hodnota dB, tím lepší je 
redukce šumu.

V3 pokročilá technologie přepětí
Tato nová technologie přepěťové ochrany poskytuje 
o 27 % vyšší kapacitu přepěťové ochrany a lepší 
rozptyl tepla pro bezpečnou, spolehlivější 
přepěťovou ochranu, která vydrží déle.

Pravoúhlý konektor
Plochý design umožňuje více poloh umístění a 
dovoluje přisunout nábytek blíže ke zdi.

Indikátor napájení ochrany
Tato výstraha LED svým rozsvícením označuje, že 
přepěťová ochrana funguje správně.

Hlavní přepínač zap./vyp.
Hlavní přepínač ovládá napájení zásuvky na 
přepěťové ochraně.

Blokovač napájení
Automatická technologie vypnutí rozpozná, kdy 
zařízení naplnilo svou kapacitu a automaticky vypne 
napájení vašeho vybavení. Chrání proti následnému 
přepětí dokonce i bez vaší přítomnosti

€ 100 000 záruka na zařízení
Chrání připojené vybavení po celou životnost 
produktu.

1m síťová šňůra
Přivádí napájení do jednotky, která se může nacházet 
až 1 m od zásuvky.
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Rozměry balení
• EAN: 87 12581 36939 2
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Plastikový obal
• Rozměry balení (Š x V x H): 6 x 15 x 48 cm
• Čistá hmotnost: 0,646 kg
• Hrubá hmotnost: 0,806 kg
• Hmotnost obalu: 0,16 kg

Vnější obal
• EAN: 87 12581 36940 8
• Počet spotřebitelských balení: 3
• Vnější obal (D x Š x V): 50,2 x 17,2 x 19,7 cm
• Čistá hmotnost: 1,938 kg
• Hrubá hmotnost: 2,868 kg
• Hmotnost obalu: 0,93 kg
•

Specifikace
Přepěťová ochrana
Domácí kino 5 zásuvek 
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