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ra os entusiastas do entretenimento em casa, este protector contra sobretensão 

a a tecnologia Pure Power, que filtra o ruído EMI/RFI para que apenas a potência limpa 

quipamento electrónico. Mantém as imagens nítidas, os dados fiáveis e o som cristalino.
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Philips
Protector contra 
sobretensão

Cinema em casa
8 tomadas

SPN7840



 

Dimensões da embalagem
• EAN: 87 12581 36957 6
• 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: 0,95 kg
• Peso bruto: 1,21 kg
• Tara: 0,26 kg

Embalagem exterior
• EAN: 87 12581 36958 3
• Número de embalagens para o consumidor: 3
• Embalagem exterior (C x L x A): 

50 x 25,1 x 19,7 cm
• Peso líquido: 2,85 kg
• Peso bruto: 4,18 kg
• Tara: 1,33 kg
•

Protector contra sobretensão
Cinema em casa 8 tomadas 
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