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∆ιαστάσεις συσκευασίας
• EAN: 87 12581 41197 8
• Αριθµός συµπεριλαµβανόµενων προϊόντων: 1
• Τύπος συσκευασίας: Μπλίστερ
• ∆ιαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

17,1 x 48,3 x 10,2 εκ.
• Καθαρό βάρος: 1,42 κ.
• Μικτό βάρος: 1,579 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,159 κ.

Εξωτερική συσκευασία
• EAN: 87 12581 41198 5
• Αριθµός συσκευασιών καταναλωτή: 3
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

50,5 x 19,1 x 32,7 εκ.
• Καθαρό βάρος: 4,259 κ.
• Μικτό βάρος: 4,736 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,477 κ.
•

Πολύπριζο ασφαλείας
PowerSquid 5 πρίζες 

Προδιαγραφές

Ηµεροµηνία έκδοσης 
2008-12-16

Έκδοση: 2.0.4

12 NC: 8670 000 38966
EAN: 87 12581 41197 8

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς 
προειδοποίηση. Τα εµπορικά σήµατα ανήκουν στην 
Koninklijke Philips Electronics N.V. ή στους 
αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com
SPR55

Κύρια ση

5 πρακτικ
Πέντε πρίζ
σύνδεση πο

Εγγύηση 
Προστατεύε
διάρκεια ζω

Προηγµέν
Αυτή η νέα
ρεύµατος π
προστασίας
ασφαλή και
περισσότερ

Αναστολέ
Αυτή η τεχν
αντιλαµβάν
χωρητικότη
ρεύµατος σ
είστε εκεί

Φιλτράρισ
Η ενσωµατ
εξασφαλίζε
Αποτρέπει 
δεδοµένων
µεγαλύτερη

Καλώδιο ρ
Τροφοδοτε
1,4 µ. από 

Κύριος δι
Αυτός ο κύρ
στις πρίζες 

Ενδεικτικ
Αυτή η προε
πολύπριζο α

Ενδεικτικ
Αυτή η προε
πολύπριζο α

Προστασ
Οι συνδέσε
το πολύπριζ
ρεύµατος.

Προστασ
Αυτές οι συ
καλωδίου R
µέσα από τ
διακυµάνσε

∆ιαχωρισ
Αυτές οι συ
µέσα από τ
γραµµή επι
ροσφέρει δ
ακόµα και ε
40BN/

µεία προ

ές πρίζες
ες σε επαρκ
λλαπλών συ

εξοπλισµο
ι τις συσκευ
ής του προ

η τεχνολο
 τεχνολογία
αρέχει 27%
 και καλύτε
 πιο αξιόπισ
ο.

ας τροφο
ολογία αυτ
εται πότε η 
τά της και δ
τον εξοπλισ

µα θορύβ
ωµένη τεχν
ι βέλτιστη α
τις παρεµβο
. Όσο υψηλ
 είναι η µεί

εύµατος 
ί τη µονάδα
την πρίζα A

ακόπτης o
ιος διακόπ
του πολύπρ

ή λυχνία λ
ιδοποίηση L
σφαλείας α

ή λυχνία π
ιδοποίηση L
σφαλείας λ

ία οµοαξο
ις δροµολογ
ο ασφαλεία

ία τηλεφω
νδέσεις χρη
J11 που δρ
ο πολύπριζο
ις ρεύµατος

τής µίας γ
νδέσεις δρο
ο πολύπριζο
τρέποντας σ
υνατότητα δ
άν δεν χρη
ώς διαχωρισµένα καλώδια για 
σκευών χωρίς συνωστισµό.

ύ αξίας €100.000
ές που έχετε συνδέσει καθόλη τη 

ϊόντος.

γία προστασίας V3
 προστασίας από διακυµάνσεις 
 µεγαλύτερη δυνατότητα 
ρη διάχυση θερµότητας για 
τη προστασία που διαρκεί 

δοσίας
όµατης απενεργοποίησης 
συσκευή έχει φτάσει στη µέγιστη 
ιακόπτει αυτόµατα την παροχή 
µό σας, ακόµα και εάν εσείς δεν 

ου EMI/RFI 40dB
ολογία φιλτραρίσµατος 
πόδοση των συσκευών σας. 
λές σηµάτων και την απώλεια 
ότερη είναι η τιµή dB τόσο 
ωση θορύβου.

1,4 µ.
 µε ρεύµα σε απόσταση έως και 
C.

n/off
της ελέγχει την παροχή ρεύµατος 
ιζου ασφαλείας.

ειτουργίας
ED ανάβει υποδεικνύοντας ότι το 
ντλεί ρεύµα από την πρίζα AC.

ροστασίας
ED ανάβει υποδεικνύοντας ότι το 
ειτουργεί σωστά.

νικής γραµµής
ούν το οµοαξονικό σήµα µέσα από 
ς για προστασία από διακυµάνσεις 

νικής γραµµής
σιµοποιούνται για σύνδεση 

οµολογεί την τηλεφωνική γραµµή 
 ασφαλείας για προστασία από 
.

ραµµής
µολογούν την τηλεφωνική γραµµή 
 ασφαλείας και διαχωρίζουν τη 
ύνδεση δύο συσκευών. Π
ιαρκούς σύνδεσης δύο συσκευών 
σιµοποιούνται ταυτόχρονα
10

ϊόντος

http://www.philips.com

