
 

 

Philips NULL
Prenapetostna zaščita

6 vtičnic
5 vrat USB za polnjenje
900 J
Televizijski koaksialni

SPN7061WA
Zaščita in polnjenje elektronskih naprav

Polnjenje prek povezave USB in zaščita televizijskih koaksialnih kablov

6 ozemljenih vtičnic Schuko. Vgrajeno 35 W polnjenje prek povezave USB za mobilne 
naprave. Zasnovano za zaščito opreme pred prenapetostnimi udari. Samodejno prekine 
napajanje sistema in ga tako zaščiti pred naknadnimi udari.

Varnostna zaščita
• Dvopolno stikalo

Pure Protection
• Prenapetostna zaščita do 900 joulov
• Zaščitene koaksialne povezave
• Power Blocker
• Velja omejena garancija za priključeno opremo, v okviru katere ste upravičeni do povrnitve 

nastale škode v znesku do 100.000€.

Vgrajena priročnost
• 6 vtičnic
• 2 m napajalni kabel
• trpežen kabel s pletenim ovojem
• 1 x vrata Type C, najv. izhodna moč 15 W
• 4 x vrata tipa A, najv. izhodna moč 20 W



 6 vtičnic
Eno vtičnico za izmenični tok pretvori v šest vtičnic 
za priključitev več naprav.

1 x vrata Type C
1 x vrata Type C, najv. izhodna moč 15 W

4 x vrata tipa A
4 x vrata tipa A, najv. izhodna moč 20 W

Prenapetostna zaščita do 900 joulov
Dragoceno elektronsko opremo zaščitite pred 
napetostnimi konicami, ki jih lahko povzročijo strela, 
motor, električni generator itd.

Zaščitene koaksialne povezave
Konektorji koaksialni signal usmerjajo skozi 
prenapetostno zaščito in s tem preprečujejo 
napetostne udare in nihanja.

Dvopolno stikalo
Preklopi fazni in ničelni vodnik za zagotovitev varne 
izolacije tokokroga bremena.

2 m napajalni kabel
Za napajanje enote, ki je od vtičnice AC lahko 
oddaljena 2 m.

100.000€, omejena garancija
Za zaščito priključene opreme v garancijskem 
obdobju izdelka. Pri omejeni garanciji ste upravičeni 
do povrnitve nastale škode v znesku do 100.000€.
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Dimenzije embalaže
• Dimenzije embalaže (Š x V x G): 18 x 37 x 5 cm
• Neto teža: 0,72 kg
• Bruto teža: 0,84 kg
• Teža embalaže: 0,12 kg
• Število priloženih izdelkov: 1
• EAN: 48 95229 11583 5
• Vrsta embalaže: Kartica
• Vrsta postavitve na polico: Oboje

Zunanja škatla
• Outer carton (L x Š x V): 38 x 37 x 18 cm

• Bruto teža: 5,6 kg
• Teža embalaže: 1,28 kg
• Število komercialnih pakiranj: 6
• Številka GTIN: 1 48 95229 11583 2
• Neto teža: 4,32 kg

Dimenzije izdelka
• Dolžina kabla: 200 cm

Notranja škatla
• Številka GTIN: 2 48 95229 11583 9
• Število komercialnih pakiranj: 1
•

Specifikacije
Prenapetostna zaščita
6 vtičnic 5 vrat USB za polnjenje, 900 J, Televizijski koaksialni
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