
 

 

Philips
Netspanningsbeveiliger

4 uitgangen
600 J netspanningsbeveiliging
2 m
3680 W, 16 A

SPN7040WA
Voorzie elektronica 

veilig van stroom
Heeft 4 geaarde Schuko-contactdozen en een gevlochten netsnoer van 2 m. Gemaakt om te 
presteren en uw apparatuur te beschermen tegen piekspanningen. Onderbreekt de stroom 
naar uw systeem automatisch om het te beschermen tegen piekspanningen boven de limiet.

Beveiliging
• Tweepolige schakelaar
• Automatische veiligheidssluiter

Optimale bescherming
• 600 joule netspanningsbeveiliging
• Beperkte garantie tot € 50.000 op aangesloten apparatuur.
• Stroomafsluiting

Ingebouwd gemak
• 4 uitgangen
• 2 m netsnoer
• Beveiligingsindicator
• Stevige gevlochten kabel

Eenvoud
• Beveiligingsindicatoren voor zorgeloos gebruik



 4 uitgangen
Dit zet één uitgang om in vier uitgangen, zodat u 
meerdere apparaten kunt aansluiten met slechts één 
stopcontact.

2 m netsnoer
Biedt stroom aan het apparaat dat zich tot 2 m van 
het stopcontact kan bevinden.

600 joule netspanningsbeveiliging
Bescherm uw waardevolle elektronische apparatuur 
tegen willekeurige spanningspieken die kunnen 
worden veroorzaakt door bliksem, een motor, een 
stroomgenerator etc.

Tweepolige schakelaar
Schakelt zowel de nuldraad als de fasedraad voor een 
veilige isolatie van het belastingscircuit.

Stroomafsluiting
De stroomtoevoer naar de aangesloten apparatuur 
wordt automatisch afgebroken.

Beperkte garantie tot € 50.000
Om uw aangesloten apparatuur te beschermen 
binnen de garantieperiode van het product. Beperkte 
garantie tot € 50.000.

Veiligheidssluiter
Houd kleine voorwerpen en vingers van kinderen uit 
de buurt van de aansluitingen.

Stevige gevlochten kabel
Gevlochten kabel gaat langer mee.

Beveiligingsindicatoren
LED's geven aan of de netspanningsbeveiliger juist 
werkt.
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Afmetingen van de verpakking
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

13 x 38 x 5 cm
• Nettogewicht: 0,52 kg
• Brutogewicht: 0,66 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,14 kg
• Aantal producten: 1
• EAN: 48 95229 11254 4
• Verpakkingstype: Karton
• Type schap: Beide

Omdoos
• Omdoos (L x B x H): 38 x 27 x 18 cm

• Brutogewicht: 4,46 kg
• Gewicht van de verpakking: 1,34 kg
• Aantal consumentenverpakkingen: 6
• GTIN: 1 48 95229 11254 1
• Nettogewicht: 3,12 kg

Afmetingen van het product
• Kabellengte: 200 cm

Binnendoos
• GTIN: 2 48 95229 11254 8
• Aantal consumentenverpakkingen: 1
•

Specificaties
Netspanningsbeveiliger
4 uitgangen 600 J netspanningsbeveiliging, 2 m, 3680 W, 16 A

http://www.philips.com

