
 

Philips
Túlfeszültségvédő

Házimozi
8 csatlakozós

SPN7840
Házimozi túlfeszültségvédő

2300 joule/108000 amper
Ez a házimozi rajongók számára tervezett speciális túlfeszültségvédő a Pure Power 
technológiával készült, amely átszűri az EMI/RFI zajokat, így elektronikai berendezésében csak 
a tiszta erőt tapasztalja majd. Éles képet, megbízható adatokat és tiszta hangzást biztosít.

Ideális megoldás a házimozirendszerek esetében
• RJ45 adatátviteli vonal-védelem
• 2 sorozat arany koaxiális védelem

Tökéletes teljesítményre tervezve
• EMI/RFI zajszűrés
• 8 csatlakozós
• Megszakító

Megbízható védelem
• V3 túlfeszültségvédő technológia
• Akár 300000 eurós készülékek garantált védelme

Beépített kényelem
• Derékszögű csatlakozó
• Védelem jelzőfény
• Kábelelvezetési rendszer
• 2 m-es hálózati kábel
 



 RJ45 adatátviteli vonal-védelem
Ezek a csatlakozók átvezetik az adatátviteli vonalat a 
túlfeszültségvédőn, így védenek az adatátviteli 
vonalon esetlegesen fellépő feszültségcsúcsok és a 
túlfeszültség ellen.

2 sorozat arany koaxiális védelem
Az arannyal bevont csatlakozók átvezetik a koaxiális 
jelet a túlfeszültségvédőn, így védik a vonalat a 
túlfeszültség és a feszültségcsúcsok ellen. Két 
berendezés egyidejű csatlakoztatását teszik lehetővé. 
Az arany csatlakozók csökkentik a kép zajszintjét 
(szemcsék, függőleges vonalak stb.), és nagyobb 
biztonságot jelentenek az adatok számára a kábeles 
modemekkel szemben.

EMI/RFI zajszűrés
A beépített szűrő technológia a készülékek legjobb 
teljesítményét biztosítja; véd a jelzavarás és az 
adatvesztés ellen.

V3 túlfeszültségvédő technológia
Az új technológiának köszönhetően ez a 
túlfeszültségvédő 27%-kal nagyobb kapacitással és 
jobb hőleadási mutatókkal rendelkezik a biztonságos, 
tartós és megbízható védelem érdekében.

8 csatlakozós
Egy csatlakozót nyolc csatlakozóvá alakít át, lehetővé 
téve, hogy egyetlen fali aljzathoz több berendezést 
csatlakoztasson egyidejűleg.

Derékszögű csatlakozó
A lapos tervezés megkönnyíti az elhelyezést, így a 
bútorok is közelebb kerülhetnek a falhoz.

Védelem jelzőfény
A túlfeszültségvédő megfelelő működését ez a LED 
jelzi.

Kábelelvezetési rendszer
Összegyűjti a hálózati kábeleket, és rendezett 
módon elvezeti őket, így akadályozva meg a 
vezetékrengeteget.

Megszakító
Az automatikus lekapcsoló technológia a készülék 
kapacitását érzékelve működik, és szükség esetén 
automatikusan lekapcsol. Védi készülékét a 
túlfeszültség ellen az Ön távollétében is

Akár 300000 eurós készülékek garantált 
védelme
A csatlakoztatott készülék védelme teljes 
élettartamán keresztül.

2 m-es hálózati kábel
Árammal látja el a fali aljzattól akár 2 méterre 
elhelyezkedő készüléket.
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Méret csomagolással együtt
• EAN: 87 12581 36957 6
• Mellékelt termékek száma: 1
• Csomagolás típusa: Fólia
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

6 x 23,2 x 48 cm
• Nettó tömeg: 0,95 kg
• Bruttó tömeg: 1,21 kg
• Önsúly: 0,26 kg

Külső kartondoboz
• EAN: 87 12581 36958 3
• Fogyasztói csomagolások száma: 3
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

50 x 25,1 x 19,7 cm
• Nettó tömeg: 2,85 kg
• Bruttó tömeg: 4,18 kg
• Önsúly: 1,33 kg
•

Műszaki adatok
Túlfeszültségvédő
Házimozi 8 csatlakozós 
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