
 

 

Philips
Филтър за защита от 
пренапрежение

4 гнезда
600 J филтър за защита от 
пренапрежение
2 м
3680 W 16 A

SPN7040WA
Захранвайте електрониката 

си безопасно
Разполага с 4 заземени контакта тип шуко с 2 м захранващ кабел. Проектиран с цел ефективност 

и защита на вашето оборудване от електрическо пренапрежение. Автоматично изключва 

захранването на системата, за да я предпази от последващи пикове на пренапрежение.

Защита на безопасността
• Двуполюсен превключвател
• Автоматичен предпазен затвор

Абсолютна защита
• 600 джаула защита от пренапрежение
• Ограничена гаранция за свързаните уреди в размер на 50 000 €.
• Блокиране на захранването

Вградени удобства
• 4 гнезда
• Захранващ кабел 2 м
• Светлинен индикатор активирана защита
• Издръжлив кабел с оплетка

Лесна употреба
• Индикатори за защита без проблеми



 4 гнезда
Превръща един контакт в четири. Дава 
възможност да включвате няколко устройства в 
един променливотоков контакт.

Захранващ кабел 2 м
Осигурява захранване на устройството, което 
може да е отдалечено до 2 м от контакта.

600 джаула защита от пренапрежение
Защитете ценното си електронно оборудване от 
случайни скокове на напрежение, които могат да 
бъдат причинени от мълния, двигател или 
енергиен генератор и т.н.

Двуполюсен превключвател
Превключва както в реално, така и в неутрално 
положение, за да осигури безопасна изолация на 
веригата за зареждане.

Блокиране на захранването
Автоматично изключва захранването към 
свързаните устройства.

Ограничена гаранция в размер на 
50 000 €
За да защитите свързаните уреди в рамките на 
гаранционния срок на продукта. Ограничена 
гаранция в размер на 50 000 €.

Предпазен затвор
Не позволявайте в гнездата вътре да влизат малки 
предмети или детски пръсти.

Издръжлив кабел с оплетка
Кабелът с оплетка дава издръжливост на кабела.

Индикатори за защита
Светодиодни светлини ви позволяват да 
разберете дали вашият филтър против 
пренапрежения работи добре.
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Габарити на опаковката
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

13 x 38 x 5 см
• Нето тегло: 0,52 кг
• Бруто тегло: 0,66 кг
• Тегло на опаковката: 0,14 кг
• Брой включени продукти: 1
• EAN: 48 95229 11578 1
• Тип опаковка: Картон
• Начин на поставяне: И двете

Външен кашон
• Външен кашон (л x Ш x В): 38 x 27 x 18 см

• Бруто тегло: 4,46 кг
• Тегло на опаковката: 1,34 кг
• Брой потребителски опаковки: 6
• GTIN: 1 48 95229 11578 8
• Нето тегло: 3,12 кг

Размери на продукта
• Дължина на кабела: 200 см

Вътрешен кашон
• GTIN: 2 48 95229 11578 5
• Брой потребителски опаковки: 1
•

Спецификации
Филтър за защита от пренапрежение
4 гнезда 600 J филтър за защита от пренапрежение, 2 м, 3680 W 16 A
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