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Dimensões da embalagem
• EAN: 87 12581 36951 4
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Blister
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

6 x 23,2 x 48 cm
• Peso líquido: 0,906 kg
• Peso bruto: 1,166 kg
• Tara: 0,26 kg

Embalagem exterior
• EAN: 87 12581 36952 1
• Número de embalagens para o consumidor: 3
• Embalagem exterior (C x L x A): 

50 x 25,1 x 19,7 cm
• Peso líquido: 2,718 kg
• Peso bruto: 4,048 kg
• Tara: 1,33 kg
•

Protector contra sobretensão
Escritório em casa 8 tomadas 

Especificações

Data de publicação  
2008-10-11

Versão: 1.1.9

12 NC: 8670 000 34514
EAN: 87 12581 36951 4

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem 
aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de 
Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos 
detentores. 

www.philips.com
SPN7

Produto

Protecçã
Os conecto
linha telefó
para protec

Filtragem
Tecnologia 
melhor des
contra a int

Tecnolog
Esta nova t
protecção c
dissipação d
prolongada

8 tomada
Converte um
vários dispo

Ficha de 
O design pl
posicionam

Luz indic
Este LED ilu
sobretensão

Sistema d
Junta os ca
afastando-o
que não ha

Power bl
Esta tecnolo
capacidade
a corrente e
protege o e
se não estiv

Garantia
Protege o e
produto

Cabo de 
Alimenta um
de 2 m da 
820/10

s em de

o da linha
res incluem
nica através
ção contra 

 de ruído
de filtragem
empenho d
erferência e

ia avança
ecnologia o
ontra sobre
o calor par

s
a tomada 

sitivos a um

ângulo re
ano permite
ento da mo

adora de 
mina-se pa
 se encontr

e arrum
bos de alim
s do dispos
ja desordem

ocker
gia de desli
 de um disp
léctrica do

quipamento
er presente

 de equip
quipamento

alimentaç
a unidade

tomada de 
 telefónica
 um cabo RJ11, encaminhando a 
 do protector contra sobretensão 
sobretensões e picos de tensão.

 EMI/RFI
 incorporada que garante o 

os seus componentes. Protege 
 perda de dados.

da de sobretensão V3
ferece uma capacidade de 
tensão 27% superior e melhor 
a uma protecção mais fiável e 

em oito tomadas, permitindo ligar 
a única tomada de CA.

cto
 mais opções de colocação e o 

bília mais próxima da parente

protecção
ra indicar que o protector contra 
ar a funcionar correctamente.

ação de cabos
entação e reencaminha-os, 
itivo de forma organizada, para 
 na área.

gar automático detecta o limite de 
ositivo e desliga automaticamente 
 equipamento. Deste modo, 
 de futuras sobretensões, mesmo 
.

amento de €300.000
 ligado durante a vida útil do 

ão de 2 m
 que pode estar a uma distância 
CA.
staque

http://www.philips.com

