Philips
Overspændingsbeskytter

8 stik
900 J overspændingsbeskyttelse
2m
3680 W 16 A

SPN7080WA

Sæt strøm til din elektronik
på en sikker måde
Med 8 jordede Schuko-stikkontakter og 2 m flettet netledning. Designet til at præstere
og beskytte dit udstyr mod elektrisk overspænding. Afbryder automatisk for strømmen til
dit system for at beskytte det mod overspænding
Sikkerhedsbeskyttelse
• Automatisk sikkerhedsafbryder
• 2-polet kontakt
Rendyrket beskyttelse
• Strømblokering
• Begrænset garanti på €50.000 på tilsluttet udstyr.
• 900 joule overspændingsbeskyttelse
Indbygget komfort
• 8 stik
• 2 m netledning
• Robust flettet kabel
Enkelhed
• Ingen bekymring med beskyttelsesindikatorer

SPN7080WA/10

Overspændingsbeskytter

8 stik 900 J overspændingsbeskyttelse, 2 m, 3680 W 16 A

Specifikationer
Emballagens mål

•
•
•
•
•
•
•
•

Mål på emballage (B x H x D): 18 x 37 x 5 cm
Nettovægt: 0,72 kg
Bruttovægt: 0,84 kg
Taravægt: 0,12 kg
Antal medfølgende produkter: 1
EAN: 48 95229 11434 0
Emballagetype: Emballage
Type af hyldeplacering: Begge

Yderemballage

• Ydre indpakning (L x B x H): 38 x 37 x 17 cm

Vigtigste nyheder
•
•
•
•
•

Bruttovægt: 5,6 kg
Taravægt: 1,28 kg
Antal forbrugeremballager: 6
GTIN: 1 48 95229 11434 7
Nettovægt: 4,32 kg

Produktmål

• Kabellængde: 200 cm

Indvendig emballage

• GTIN: 2 48 95229 11434 4
• Antal forbrugeremballager: 1

8 stik

Omdanner et stik til otte stik, så du kan tilslutte flere
enheder til én stikkontakt.

2 m netledning

Giver strøm til enheden, der kan være 2 m fra
stikkontakten.

900 joule overspændingsbeskyttelse

Beskyt dit værdifulde elektroniske udstyr mod
vilkårlige spændingsimpulser, der kan være
forårsaget af lyn, motor eller strømgenerator osv.

•

2-polet kontakt

Skifter både strømførende og neutral for at sikre
sikker isolering af belastningskredsløbet.

Strømblokering

Afbryder automatisk strømmen til de tilsluttede
enheder.

Begrænset garanti på €50.000

Til beskyttelse af det tilsluttede udstyr inden for
produktets garantiperiode. Begrænset garanti på
€50.000.

Sikkerhedsafbryder

Hold små genstande og børns fingre væk fra det
indre af stikkene.

Beskyttelsesindikatorer

LED-indikatorer viser dig, om
overspændingsbeskytteren virker korrekt.

Robust flettet kabel

Flettet kabel øger kablets holdbarhed.
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