
ome theater cu protecţie împotriva supratens
H

2.300 jou

Conceput pen

supratensiunii 

echipamentul 

datele fiabile ș

Ideal 
• 2 se

Desig
• Filtr
• 8 pr
• Disp

Prote
• Tehn
• Gara

Confo
• Con
• Led 
• Siste
• Cab
iunii

li/108.000 amperi

tru adevăratul pasionat de home theater, această protecţie avansată împotriva 

utilizează tehnologia Pure Power care filtrează zgomotul EMI/RFI, astfel încât, în 

dumneavoastră electronic va intra numai alimentare pură. Vă păstrează imaginea precisă, 

i sunetul clar.

pentru sistemele home theater
turi de protecţii coaxiale cu aur

n pentru performanţe optime
are a zgomotului EMI/RFI
ize
ozitiv de blocare a alimentării

cţie sigură
ologie înaltă anti-supratensiune V3
nţie pentru echipament de 300.000 €

rt încorporat
ector drept
indicator pentru protecţie
m de gestionare a cablurilor
lu de alimentare de 2 m
 

Philips
Protecţie împotriva 
supratensiunii

Home Theater
8 prize

SPN7810



 

Dimensiunile ambalajului
• EAN: 87 12581 36955 2
• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Ambalaj
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 6 x 23,2 x 48 cm
• Greutate netă: 0,916 kg
• Greutate brută: 1,176 kg
• Greutate proprie: 0.26 kg

Cutie exterioară
• EAN: 87 12581 36956 9
• Număr de ambalaje: 3
• Cutie exterioară (L x L x Î): 50 x 25,1 x 19,7 cm
• Greutate netă: 2,748 kg
• Greutate brută: 4,078 kg
• Greutate proprie: 1,33 kg
•

Protecţie împotriva supratensiunii
Home Theater 8 prize 
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