
 

Philips
Filtr przeciwprzepięciowy

Zestawy kina domowego

10 gniazd

SPN8040
Filtr przeciwprzepięciowy do zestawów kina domowego
3200 dżuli/144 000 amperów
Zaprojektowany z myślą o miłośnikach kina domowego zaawansowany filtr przeciwprzepięciowy 

wykorzystuje technologię Pure Power, która filtruje zakłócenia EMI/RFI tak, aby tylko czysta energia była 

dostarczana do urządzeń. Dzięki temu obraz pozostaje ostry, dane niezawodne, a dźwięk czysty.

Idealne rozwiązanie dla zestawów kina domowego
• Zabezpieczenie linii telefonicznej
• Ochrona łączy przesyłu danych RJ45
• 2 zestawy pozłacanych złączy koncentr.

Niesamowita wydajność
• Filtrowanie zakłóceń: EMI/RFI
• 10 gniazd
• Zabezpieczenie Power Blocker

Pewna ochrona
• Ochrona przed przepięciami V3
• Gwarancja na sprzęt o wartości 500 000 euro

Wbudowana wygoda
• Wtyk prostokątny
• Wskaźniki LED sprawiają, że wystarczy rzut oka, aby uzyskać informacje.
• Przewód sieciowy o długości 3 m
 



 2 zestawy pozłacanych złączy koncentr.
Pozłacane złącza przekierowują sygnał 
koncentryczny tak, aby przechodził przez filtr 
przeciwprzepięciowy, co chroni linie przed 
przepięciami i skokami napięcia. Do jednego 
urządzenia można podłączyć dwa przewody. 
Pozłacane złącza redukują zakłócenia (śnieżenie, 
poziome linie itp.) obrazu oraz zabezpieczają dane 
lepiej niż modemy przewodowe.

Filtrowanie zakłóceń: EMI/RFI
Wbudowana technologia filtrowania zapewnia 
najlepszą wydajność urządzeń. Chroni sygnał przed 
zakłóceniami oraz utratą danych.

10 gniazd
Zmienia jedno gniazdo w dziesięć, co pozwala 
podłączyć kilka urządzeń do jednego gniazdka 
elektrycznego.

Wtyk prostokątny
Płaskie wzornictwo pozwala na więcej opcji 
umiejscowienia oraz umożliwia stawianie mebli bliżej 
ściany.

Zabezpieczenie Power Blocker
Ta technologia automatycznego wyłączania wykrywa 
osiągnięcie maksymalnego obciążenia w urządzeniu i 
odcina dopływ prądu do sprzętu. Chroni przed 
kolejnymi przepięciami nawet podczas Twojej 
nieobecności.

Gwarancja na sprzęt o wartości 500 000 
euro
Chroni podłączony sprzęt na okres eksploatacji 
urządzenia.

Przewód sieciowy o długości 3 m
Zapewnia zasilanie zestawu znajdującego się w 
odległości 3 m od gniazdka elektrycznego.
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Wymiary opakowania
• EAN: 87 12581 36971 2
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Blister
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

6 x 23,2 x 48 cm
• Waga netto: 0,956 kg
• Waga brutto: 1,216 kg
• Ciężar opakowania: 0,26 kg

Karton zewnętrzny
• EAN: 87 12581 36972 9
• Liczba opakowań konsumenckich: 3
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

50 x 25,1 x 19,7 cm
• Waga netto: 2,868 kg
• Waga brutto: 4,198 kg
• Ciężar opakowania: 1,33 kg
•
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