
 

Philips
Overspændingsbeskytter

Hjemmekontor
med 5 stik

SPN6520
Overspændingsbeskytter til hjemmekontor
918 joule/36.000 ampere
Denne overspændingsbeskytter indeholder avancerede teknologier for at sikre udstyr 
mod elektrisk overspænding. Power Blocker®-kredsløbssystemet lukker automatisk for 
strømmen til dit system for at undgå efterfølgende overspænding.

Pålidelig beskyttelse
• 40 dB EMI/RFI støjfiltrering
• V3 avanceret spændingsteknologi
• Hovedafbryder
• Strømblokering
• Garanti på € 100.000 for udstyr

Indbygget komfort
• Stik til rette vinkel
• Beskyttelsesindikator
• 1,4 m netledning

Ideel til computere
• Beskyttelse af telefonlinje
 



 Beskyttelse af telefonlinje
Disse stik muliggør brug af en RJ11-ledning, der fører 
telefonlinjen gennem overspændingsbeskytteren for 
at beskytte mod spids- og overspændinger.

40 dB EMI/RFI støjfiltrering
Indbygget filtreringsteknologi sikrer den bedste 
ydeevne fra dine komponenter. Den beskytter mod 
signalforstyrrelser og datatab. Jo højere dB-angivelse, 
jo bedre støjreduktion.

V3 avanceret spændingsteknologi
Denne nye overspændingsbeskyttelsesteknologi 
giver 27 % større 
overspændingsbeskyttelseskapacitet og en bedre 
varmeafledning til mere sikker, pålidelig og 
længerevarende overspændingsbeskyttelse.

Stik til rette vinkel
Dette flade design giver flere placeringsmuligheder 
og møblerne mulighed for at stå tættere ind til 
væggen.

Beskyttelsesindikator
Denne LED-advarsellampe lyser, når 
overspændingsbeskytteren fungerer korrekt.

Hovedafbryder
Denne hovedafbryder styrer strømmen til stikkene 
på overspændingsbeskytteren.

Strømblokering
Denne automatiske nedlukningsteknologi 
registrerer, om enheden har nået kapaciteten og 
slukker automatisk for elektriciteten til udstyr. Det 
beskytter mod efterfølgende overspændinger, selv 
når du ikke er til stede

Garanti på € 100.000 for udstyr
Beskytter det tilsluttede udstyr i hele produktets 
levetid.

1,4 m netledning
Giver strøm til enheden, der kan være 1,4 m fra 
stikkontakten.
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Emballagens mål
• EAN: 87 12581 36925 5
• Antal medfølgende produkter: 1
• Emballagetype: Blister
• Mål på emballage (B x H x D): 6 x 15 x 48 cm
• Nettovægt: 0,68 kg
• Bruttovægt: 0,84 kg
• Taravægt: 0,16 kg

Yderemballage
• EAN: 87 12581 36926 2
• Antal forbrugeremballager: 3
• Ydre indpakning (L x B x H): 50,2 x 17,2 x 19,7 cm
• Nettovægt: 2,04 kg
• Bruttovægt: 2,97 kg
• Taravægt: 0,93 kg
•
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