Philips
Πολύπριζο ασφαλείας

PowerSquid
5 πρίζες

SPR5540BN

Προστασία ρεύµατος για Home Cinema/σταθµό εργασίας
υπολογιστή

918 Joule/36.000 Ampere
Αυτό το πολύπριζο ασφαλείας προσφέρει ευέλικτη τροφοδοσία. Αποτελεί τον πιο
εξελιγµένο και πλήρη πολλαπλασιαστή ρεύµατος ενώ τα ευέλικτα άκρα του µετατρέπουν
το στατικό πολύπριζο σε µια δυναµική συσκευή παροχής ρεύµατος.
Ενσωµατωµένη πρακτικότητα
• 5 πρακτικές πρίζες
• Καλώδιο ρεύµατος 1,4 µ.
• Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας
• Ενδεικτική λυχνία προστασίας
• Βύσµα µε γωνία προς τα δεξιά
Αξιόπιστη προστασία
• Εγγύηση εξοπλισµού αξίας €100.000
• Προηγµένη τεχνολογία προστασίας V3
• Αναστολέας τροφοδοσίας
• Φιλτράρισµα θορύβου EMI/RFI 40dB
• Κύριος διακόπτης on/off
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Πολύπριζο ασφαλείας
PowerSquid 5 πρίζες

Προδιαγραφές

Κύρια σηµεία προϊόντος

∆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.
•

5 πρακτικές πρίζες
Πέντε πρίζες σε επαρκώς διαχωρισµένα καλώδια για
σύνδεση πολλαπλών συσκευών χωρίς συνωστισµό.
Εγγύηση εξοπλισµού αξίας €100.000
Προστατεύει τις συσκευές που έχετε συνδέσει καθόλη τη
διάρκεια ζωής του προϊόντος.
Προηγµένη τεχνολογία προστασίας V3
Αυτή η νέα τεχνολογία προστασίας από διακυµάνσεις
ρεύµατος παρέχει 27% µεγαλύτερη δυνατότητα
προστασίας και καλύτερη διάχυση θερµότητας για
ασφαλή και πιο αξιόπιστη προστασία που διαρκεί
περισσότερο.
Αναστολέας τροφοδοσίας
Αυτή η τεχνολογία αυτόµατης απενεργοποίησης
αντιλαµβάνεται πότε η συσκευή έχει φτάσει στη µέγιστη
χωρητικότητά της και διακόπτει αυτόµατα την παροχή
ρεύµατος στον εξοπλισµό σας, ακόµα και εάν εσείς δεν
είστε εκεί
Φιλτράρισµα θορύβου EMI/RFI 40dB
Η ενσωµατωµένη τεχνολογία φιλτραρίσµατος
εξασφαλίζει βέλτιστη απόδοση των συσκευών σας.
Αποτρέπει τις παρεµβολές σηµάτων και την απώλεια
δεδοµένων. Όσο υψηλότερη είναι η τιµή dB τόσο
µεγαλύτερη είναι η µείωση θορύβου.
Καλώδιο ρεύµατος 1,4 µ.
Τροφοδοτεί τη µονάδα µε ρεύµα σε απόσταση έως και
1,4 µ. από την πρίζα AC.
Κύριος διακόπτης on/off
Αυτός ο κύριος διακόπτης ελέγχει την παροχή ρεύµατος
στις πρίζες του πολύπριζου ασφαλείας.
Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας
Αυτή η προειδοποίηση LED ανάβει υποδεικνύοντας ότι το
πολύπριζο ασφαλείας αντλεί ρεύµα από την πρίζα AC.
Ενδεικτική λυχνία προστασίας
Αυτή η προειδοποίηση LED ανάβει υποδεικνύοντας ότι το
πολύπριζο ασφαλείας λειτουργεί σωστά.
Προστασία οµοαξονικής γραµµής
Οι συνδέσεις δροµολογούν το οµοαξονικό σήµα µέσα από
το πολύπριζο ασφαλείας για προστασία από διακυµάνσεις
ρεύµατος.
Προστασία τηλεφωνικής γραµµής
Αυτές οι συνδέσεις χρησιµοποιούνται για σύνδεση
καλωδίου RJ11 που δροµολογεί την τηλεφωνική γραµµή
µέσα από το πολύπριζο ασφαλείας για προστασία από
διακυµάνσεις ρεύµατος.
∆ιαχωριστής µίας γραµµής
Αυτές οι συνδέσεις δροµολογούν την τηλεφωνική γραµµή
µέσα από το πολύπριζο ασφαλείας και διαχωρίζουν τη
γραµµή επιτρέποντας σύνδεση δύο συσκευών. Π
ροσφέρει δυνατότητα διαρκούς σύνδεσης δύο συσκευών
ακόµα και εάν δεν χρησιµοποιούνται ταυτόχρονα
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