
 

Philips
Prepäťová ochrana

PowerSquid
5 zásuviek

SPR5500
Prepäťová ochrana na bežné používanie

918 J/36 000 ampérov
Táto prepäťová ochrana poskytuje flexibilné napájanie. Je navrhnutá ako najvyspelejší a 
najkomplexnejší viacnásobný zdroj napájania a vďaka svojim flexibilným vývodom mení 
statickú rozbočovaciu zásuvku na dynamické napájacie zariadenie.

Zabudované užitočné funkcie
• Sieťový kábel s dĺžkou 1,4 m
• Indikátor napájania
• Indikátor ochrany
• Pravouhlá koncovka

Spoľahlivá ochrana
• Záruka na zariadenia v hodnote 100 000 EUR
• Pokročilá techn. prepäťovej ochrany V3
• Funkcia Power Blocker
• Filtrácia šumu EMI/RFI 40 dB
• Hlavný vypínač

Ideálne pre vybavenie kancelárie, elektrické spotrebiče a iné
• 5 flexibilných výstupov
 



 Záruka na zariadenia v hodnote 100 000 
EUR
Chráni pripojené zariadenia počas celej životnosti 
produktu.

Pokročilá techn. prepäťovej ochrany V3
Táto nová technológia prepäťovej ochrany poskytuje 
o 27 % väčšiu kapacitu ochrany proti prepätiu a lepší 
rozptyl tepla a zaručuje tak bezpečnejšiu, 
spoľahlivejšiu a dlhšiu prepäťovú ochranu.

Funkcia Power Blocker
Táto technológia na automatické vypnutie napájania 
zistí, keď zariadenie dosiahlo maximálnu kapacitu a 
automaticky vypne napájanie vašich zariadení. Chráni 
pred následnými prepätiami aj počas vašej 
neprítomnosti

Filtrácia šumu EMI/RFI 40 dB
Zabudovaná filtrovacia technológia zabezpečuje 
najlepšiu výkonnosť vašich zariadení. Chráni pred 
rušením signálu a stratou údajov. Čím je vyššia 
hodnota v decibeloch, tým je lepšia redukcia šumu.

Sieťový kábel s dĺžkou 1,4 m
Privádza napájanie k zariadeniu, ktoré môže byť od 
sieťovej zásuvky vzdialené až 1,4 m.

Hlavný vypínač
Hlavný vypínač ovláda prívod napájania k výstupom 
prepäťovej ochrany.

Indikátor napájania
Tento indikátor LED signalizuje, že prepäťová 
ochrana je napájaná zo sieťovej zásuvky.

Indikátor ochrany
Tento indikátor LED signalizuje, že prepäťová 
ochrana pracuje správne.

5 flexibilných výstupov
Päť výstupov na samostatných kábloch s odstupmi 
umožňujúcimi použitie adaptéra umožňuje 
pripojenie viacerých zariadení bez toho, aby ste sa 
museli zaoberať nedostatkom priestoru.
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Rozmery balenia
• Rozmery balenia (Š x V x H): 

17,1 x 48,3 x 10,2 cm
• Čistá hmotnosť: 1,111 kg
• Hmotnosť brutto: 1,27 kg
• Hmotnosť obalu: ,159 kg

Vonkajšia lepenka
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 50,5 x 19 1 x 32,7 cm
• Čistá hmotnosť: 3,333 kg
• Hmotnosť brutto: 3,856 kg
• Hmotnosť obalu: 0,523 kg
•

Technické údaje
Prepäťová ochrana
PowerSquid 5 zásuviek 
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