
 

 

Philips
Филтър за защита от 
пренапрежение

Система за домашно кино

8 гнезда

SPN7840
Филтър за защита от пренапрежение за домашно кино
2 300 джаула/108 000 ампера
Създаден за ентусиастите - привърженици на домашното кино, този усъвършенстван филтър за 

защита от пренапрежение използва технология Pure Power, с която филтрира 

електромагнитните смущения и РЧ шум, така че във вашата електронна техника да влиза само 

чиста енергия. Поддържа картината рязка, данните - надеждни, а звука - чист.

Идеален за системи за домашно кино
• Защита за линиите за данни RJ45
• 2 комплекта позлатени, за коакс. линии

Конструкция за върхови работни показатели
• Филтриране на ЕМ и РЧ шум
• 8 гнезда
• Блокиране на захранването

Надеждна защита
• Технология V3 Advanced Surge
• Гаранция за уреди в размер на 300 000 евро

Вградени удобства
• Щепсел под прав ъгъл
• Светлинен индикатор активирана защита
• Система за подреждане на кабелите



 Защита за линиите за данни RJ45
Тези съединители пренасочват линията за данни 
през филтъра за защита от пренапрежение, за да 
бъде тя защитена от пренапрежение и 
краткотрайни пикове, каквито е възможно да се 
появят в тази линия.

2 комплекта позлатени, за коакс. 
линии
Позлатени съединители насочват коаксиалния 
сигнал през филтъра за защита от пренапрежение, 
за да се предпази той от пренапрежение и 
краткотрайни пикове. Дава възможност в едно 
устройство да се включат две кабелни 
устройства. Позлатените съединители служат за 
премахване на шума (снежинки, вертикални 
линии и др.) в картината и да пазят данните от 
кабелни модеми по-защитени.

Филтриране на ЕМ и РЧ шум
Вградената схема за филтриране осигурява най-
добрия режим на работа за вашите уреди. Тя 
предотвратява смущения от външни сигнали и 
загуба на данни.

Технология V3 Advanced Surge
Тази нова технология за защита от 
пренапрежение осигурява 27% по-добра 
способност за предпазване и по-добро 
разсейване на топлината с цел по-безопасна, по-
надеждна и по-дълготрайна защита от 
пренапрежение.

8 гнезда
Превръща един контакт в осем, като дава 
възможност да включвате няколко устройства в 
един контакт.

Щепсел под прав ъгъл
Тази плоска конструкция дава повече 
възможности за разполагане и позволява 
мебелите да са по-близо до стената.

Светлинен индикатор активирана 
защита
Този предупредителен светодиод светва, за да 
укаже, че филтърът за защита от пренапрежение 
работи нормално.

Система за подреждане на кабелите
Събира захранващите кабели и ги насочва извън 
устройството по подреден начин, за да поддържа 
зоната без заплитане.

Блокиране на захранването
Тази техника за автоматично изключване 
разпознава кога устройството е достигнало 
пределната мощност и автоматично изключва 
напрежението към включените уреди. Тя 
предпазва от последващи пикове на 
пренапрежение, дори във ваше отсъствие

Гаранция за уреди в размер на 300 000 
евро
Предпазва доживотно свързаните уреди.

Захранващ кабел 2 м
Осигурява захранване на устройството, което 
може да е отдалечено до 2 м от контакта.
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Габарити на опаковката
• EAN: 87 12581 36965 1
• Брой включени продукти: 1
• Тип опаковка: Блистер
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

6 x 23,2 x 48 см
• Нето тегло: 0,967 кг
• Бруто тегло: 1,227 кг
• Тегло с опаковката: 0,26 кг

Външен кашон
• EAN: 87 12581 36966 8
• Брой потребителски опаковки: 3
• Външен кашон (л x Ш x В): 50 x 25,1 x 19,7 см
• Нето тегло: 2,901 кг
• Бруто тегло: 4,231 кг
• Тегло с опаковката: 1,33 кг
•

Спецификации
Филтър за защита от пренапрежение
Система за домашно кино 8 гнезда 
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