
 

 

Philips NULL
Πολύπριζο ασφαλείας

8 θέσεις
900J
2 μ.
Ομοαξονική τηλεόραση

SPN7081WA
Ασφαλής προστασία των ηλεκτρονικών σας συσκευών
Με ομοαξονική προστασία τηλεόρασης
Διαθέτει 8 γειωμένες πρίζες σούκο και πλεκτό καλώδιο 2 μ. Είναι σχεδιασμένο για να 
προστατεύει τον εξοπλισμό σας από ηλεκτρικές υπερτάσεις, διακόπτοντας αυτόματα τη 
λειτουργία του συστήματος κατά τις διαδοχικές υψηλές διακυμάνσεις ρεύματος.

Προστασία ασφαλείας
• Διπολικός διακόπτης
• Αυτόματο κλείστρο ασφαλείας

Καθαρή προστασία
• Προστασία από υπέρταση 900J
• Αναστολέας τροφοδοσίας
• Προστατευμένες ομοαξονικές συνδέσεις
• Περιορισμένη εγγύηση συνδεδεμένου εξοπλισμού 100.000€.

Ενσωματωμένη πρακτικότητα
• 8 θέσεις
• Καλώδιο ρεύματος 2 μ.
• Ανθεκτικό καλώδιο με πλεκτή θωράκιση

Πανεύκολο
• Χαρακτηριστικές ενδείξεις προστασίας



 8 θέσεις
Μετατρέπει μία πρίζα σε οχτώ επιτρέποντας τη 
σύνδεση πολλών συσκευών σε μία μόνο πρίζα 
AC.

Καλώδιο ρεύματος 2 μ.
Τροφοδοτεί τη μονάδα με ρεύμα σε απόσταση 
έως και 2 μ. από την πρίζα AC.

Προστασία από υπέρταση 900J
Προστατέψτε τον πολύτιμο ηλεκτρονικό 
εξοπλισμό σας από τυχαίες αιχμές τάσης που 
μπορεί να προκαλούνται από κεραυνούς, μοτέρ ή 
γεννήτριες ισχύος κ.λπ.

Ανθεκτικό καλώδιο με πλεκτή 
θωράκιση
Καλώδιο με πλεκτή θωράκιση για μεγαλύτερη 
ανθεκτικότητα.

Αναστολέας τροφοδοσίας
Διακόπτει αυτόματα την τροφοδοσία στις 
συνδεδεμένες συσκευές.

Περιορισμένη εγγύηση 100.000€
Για την προστασία του συνδεδεμένου εξοπλισμού 
εντός της περιόδου εγγύησης του προϊόντος. Η 
περιορισμένη εγγύηση ανέρχεται σε 100.000€.

Διπολικός διακόπτης
Εναλλάσσει το ενεργό με το ουδέτερο, για να 
διασφαλιστεί η ασφαλής απομόνωση του 
κυκλώματος φορτίου.

Κλείστρο ασφαλείας
Κρατήστε τα μικρά αντικείμενα και τα δάκτυλα 
των παιδιών μακριά από το εσωτερικό των 
υποδοχών.

Ενδείξεις προστασίας
Οι λυχνίες LED σας επιτρέπουν να γνωρίζετε αν 
το πολύπριζο ασφαλείας λειτουργεί σωστά.
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Διαστάσεις συσκευασίας
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

18 x 37 x 5 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,72 κ.
• Μικτό βάρος: 0,84 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,12 κ.
• Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
• EAN: 48 95229 11587 3
• Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία
• Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Αμφότεροι

Εξωτερική συσκευασία
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

38 x 37 x 17" εκ.
• Μικτό βάρος: 5,6 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 1,28 κ.
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 6
• GTIN: 1 48 95229 11587 0
• Καθαρό βάρος: 4,32 κ.

Διαστάσεις προϊόντος
• Μήκος καλωδίου: 200 εκ.

Εσωτερική συσκευασία
• GTIN: 2 48 95229 11587 7
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 1
•

Προδιαγραφές
Πολύπριζο ασφαλείας
8 θέσεις 900J, 2 μ., Ομοαξονική τηλεόραση
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