
 

 

Philips
Protector contra 
sobretensão

8 tomadas
900 j de proteção contra 
sobretensão
2 m
3680 W 16 A

SPN7080WA
Alimentação segura para os 

seus produtos eletrónicos
Inclui 8 tomadas Schuko com ligação à terra e cabo de alimentação entrançado de 2 m. Concebido 

para garantir o desempenho e a proteção do seu equipamento contra picos de eletricidade. Desliga 

automaticamente a alimentação do seu sistema para o proteger contra futuros picos acima do limite

Proteção de segurança
• Obturador de segurança automático
• Comutador de dois polos

Protecção pura
• Power Blocker
• Garantia limitada de 50 000€ dos equipamentos ligados.
• 900 joules de proteção contra sobretensão

Conveniência integrada
• 8 tomadas
• Cabo de alimentação de 2 m
• Cabo entrançado resistente

Simplicidade
• Indicadores de protecção fiáveis



 8 tomadas
Converte uma tomada em oito tomadas, permitindo 
ligar vários dispositivos a uma única tomada de CA.

Cabo de alimentação de 2 m
Alimenta uma unidade que pode estar a uma 
distância de 2 m da tomada de CA.

900 joules de proteção contra 
sobretensão
Proteja o seu valioso equipamento eletrónico contra 
picos de tensão aleatórios que possam ser causados 
por relâmpagos, motores ou geradores de energia, 
etc.

Comutador de dois polos
Alterna entre a corrente ativa e a posição neutra 
para garantir o isolamento seguro do circuito de 
carga.

Power Blocker
Corta automaticamente a energia dos dispositivos 
ligados.

Garantia limitada de 50 000€
Para proteger o seu equipamento ligado dentro do 
período de garantia do produto. O valor da garantia 
limitada é de 50 000€.

Obturador de segurança
Mantenha os objetos pequenos e os dedos das 
crianças longe do acesso ao interior das tomadas.

Indicadores de protecção
As luzes LED indicam se o seu protector contra 
sobretensão está a funcionar correctamente.

Cabo entrançado resistente
O cabo entrançado confere durabilidade ao mesmo.
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Dimensões da embalagem
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

18 x 37 x 5 cm
• Peso líquido: 0,72 kg
• Peso bruto: 0,84 kg
• Tara: 0,12 kg
• Número de produtos incluídos: 1
• EAN: 48 95229 11434 0
• Tipo de embalagem: Caixa
• Tipo de disposição na prateleira: Ambos

Embalagem exterior
• Embalagem exterior (C x L x A): 38 x 37 x 17 cm

• Peso bruto: 5,6 kg
• Tara: 1,28 kg
• Número de embalagens para o consumidor: 6
• GTIN: 1 48 95229 11434 7
• Peso líquido: 4,32 kg

Dimensões do produto
• Comprimento do cabo: 200 cm

Embalagem interior
• GTIN: 2 48 95229 11434 4
• Número de embalagens para o consumidor: 1
•

Especificações
Protector contra sobretensão
8 tomadas 900 j de proteção contra sobretensão, 2 m, 3680 W 16 A
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