
 

 

Philips
Akım koruyucu

4 çıkıșlı
600 J așırı gerilim koruması
2 m
3680 W 16 A

SPN7040WA
Elektronik ürünlerinizi güvenli 

bir şekilde çalıştırın
4 topraklamalı Schuko priz ve 2 m örgülü güç kablosu ile ekipmanınızın performansı ve 
ekipmanınızı aşırı gerilimlerden korumak için tasarlanmıştır. Arka arkaya oluşan aşırı 
gerilimlerden korumak için sisteminizi otomatik olarak kapatır.

Güvenlik koruması
• Çift kutuplu șalter
• Otomatik güvenli kapatma

Saf Koruma
• 50.000 € bağlı ekipman sınırlı garantisi.
• 600 jul așırı gerilim koruması
• Güç engelleyici

Kullanım kolaylığı
• 4 Çıkıșlı
• 2 m güç kablosu
• Koruma gösterge lambası
• Dayanıklı örgülü kablo

Kolaylık
• Sorunsuz koruma göstergeleri



 4 Çıkıșlı
Bir çıkıșı dört çıkıșa dönüștürerek, tek bir AC 
çıkıșından birden fazla cihaz bağlamanızı sağlar.

2 m güç kablosu
AC prizinden 2 m uzaklığa kadar üniteye güç sağlar.

600 jul așırı gerilim koruması
Değerli elektronik ekipmanınızı; yıldırım, motor veya 
güç jeneratörü gibi nedenlerden kaynaklanabilecek 
rastgele gerilim sıçramalarına karșı koruyun.

Çift kutuplu șalter
Yük devresinin güvenli izolasyonunu sağlamak için 
hem akımlı hem nötr tele bağlanır.

Güç engelleyici
Bağlı cihazlara giden gücü otomatik olarak keser.

50.000 € Sınırlı garanti
Bağlı ekipmanınızı ürün garanti süresi içinde korumak 
için 50.000 € tutarına kadar sınırlı garanti.

Güvenli kapatma
İçerideki soketi küçük nesnelerden uzak tutun ve 
çocukların parmaklarını bu soketlere sokmasına izin 
vermeyin.

Dayanıklı örgülü kablo
Örgülü kablo, kabloya dayanıklılık kazandırır.

Koruma göstergeleri
LED ıșıkları așırı gerilim koruyucunun düzgün çalıșıp 
çalıșmadığını gösterir.
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Ambalaj boyutları
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 13 x 38 x 5 cm
• Net ağırlık: 0,52 kg
• Brüt ağırlık: 0,66 kg
• Dara ağırlığı: 0,14 kg
• Birlikte verilen ürün sayısı: 1
• EAN: 48 95229 11763 1
• Raf yerleșimi tipi: Her ikisi de
• Ambalaj türü: Karton

Dıș Karton
• Dıș karton (L x G x Y): 38 x 27 x 18 cm

• Brüt ağırlık: 4,46 kg
• Dara ağırlığı: 1,34 kg
• Ambalaj sayısı: 6
• GTIN: 1 48 95229 11763 8
• Net ağırlık: 3,12 kg

Ürün boyutları
• Kablo uzunluğu: 200 cm

İç Karton
• GTIN: 2 48 95229 11763 5
• Ambalaj sayısı: 1
•
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