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Förpackningens mått
• EAN: 87 12581 36931 6
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Blister
• Förpackningens mått (B x H x D): 6 x 15 x 48 cm
• Nettovikt: 0,716 kg
• Bruttovikt: 0,876 kg
• Taravikt: 0,16 kg

Yttre kartong
• EAN: 87 12581 36932 3
• Antal konsumentförpackningar: 3
• Yttre kartong (L x B x H): 50,2 x 17 2 x 19,7 cm
• Nettovikt: 2,148 kg
• Bruttovikt: 3,078 kg
• Taravikt: 0,93 kg
•

Överspänningsskydd
Hemmabiosystem 5 uttag 

Specifikationer

Publiceringsdatum  
2008-10-01

Version: 1.1.9

12 NC: 8670 000 34503
EAN: 87 12581 36931 6

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående 
meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips 
Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com
SPN6

Produkt

RJ45-data
Med de hä
överspännin
och överspä

40 dB EM
Inbyggd filtr
dina kompo
dataförlust.
brusreduce

V3 avanc
Den här ny
högre övers
ett säkert o
håller längr

Högervin
Den platta 
kontakten o
väggen.

Skyddsin
Den här lys
överspännin

Huvudstr
Huvudström
överspännin

Skydd för
Kontakter s
överspännin
och spännin

Strömblo
Den här au
när enheten
automatisk
mot efterfö
närvarande

Produktg
Skyddar de
produktens

1,4 m nät
Ger ström t
eluttaget.
540/10

fördelar

linjeskyd
r kontaktern
gsskyddet o
nning.

I/RFI-bru
eringsteknik
nenter. Den
 Ju högre dB
ring.

erad över
a tekniken 
pänningssk
ch mer tillfö
e.

klad kont
designen gö
ch gör att 

dikatorlam
dioden tänd
gsskyddet 

ömbryta
brytaren s
gsskyddet.

 koaxialle
tyr den koa
gsskyddet 
gstoppar.

ckerare
tomatiska a
 har nått s

t av strömm
ljande övers
.

aranti på
n anslutna 
 livslängd.

kabel
ill enheten 
d
a styrs datalinjen via 
ch skyddas mot spänningstoppar 

sfiltrering
 garanterar bästa prestanda från 
 skyddar mot signalstörningar och 
-värde desto bättre 

spänningsteknik
för överspänningsskydd ger 27 % 
ydd och bättre värmeavledning för 
rlitligt överspänningsskydd som 

akt
r det enklare att placera 

möbler kan placeras närmare 

pa
s för att visa att 

fungerar på rätt sätt.

re
tyr strömmen till uttagen på 

dning
xiala signalen genom 
för att skydda mot överspänning 

vstängningstekniken känner av 
in kapacitet och stänger 
en till utrustningen. Den skyddar 
pänning, även om du inte är 

 €100 000
utrustningen under hela 

som kan placeras 1,4 m från 

http://www.philips.com

