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Afmetingen van de verpakking
• EAN: 87 12581 41197 8
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Blister
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

17,1 x 48,3 x 10,2 cm
• Nettogewicht: 1,42 kg
• Brutogewicht: 1,579 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,159 kg

Omdoos
• EAN: 87 12581 41198 5
• Aantal consumentenverpakkingen: 3
• Omdoos (L x B x H): 50,5 x 19,1 x 32,7 cm
• Nettogewicht: 4,259 kg
• Brutogewicht: 4.736 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,477 kg
•

Netspanningsbeveiliger
PowerSquid 5 uitgangen 

Specificaties

Publicatiedatum  
2008-12-16

Versie: 2.0.4

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

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving 
worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom 
van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun 
respectieve eigenaren.

www.philips.com
SPR55

Product

5 flexibel
Vijf uitgange
adapters) b
zonder dat 

Apparaat
Beveiligt uw
gelijk is aan

V3 Advan
Deze nieuw
netspanning
voor netspa
voor een ve
netspanning

Netspann
Deze autom
wanneer he
bereikt en s
naar uw ap
tegen schom
niet aanwe

EMI/RFI-r
De ingebou
prestaties v
technologie
gegevensve
ruisonderdr

Netsnoer
Biedt stroom
stopcontact

Hoofdsch
Met de hoo
netspanning

Vermoge
Dit lampje 
netspanning
stopcontact

Beveiligin
Dit lampje 
netspanning

Coaxkab
Aansluitinge
netspanning
stroomscho

Telefoon
Deze aansl
telefoonlijn 
beveiliging t

Splitter v
Deze aansl
netspanning
zodat er tw
kunt twee a
wanneer ze
40BN/

kenmerk

e uitgang
n op afzon
ieden ruimt
ze elkaar in

garantie 
 aangeslote
 de levensd

ced Surg
e technolog
sbeveiliging
nningsbevei
ilige, betrou
sbeveiliging

ingsbeve
atische-uit

t apparaat
luit automa
paraat af. Z
melingen i

zig bent.

uisfilterin
wde filterte
an de onde
 beschermin
rlies. Hoe h
ukking.

 van 1,4 m
 aan het ap

 kan bevind

akelaar
fdschakelaa
sbeveiliger 

nindicato
licht op om
sbeveiliger 
.

gsindicat
licht op om
sbeveiliger 

elbeveilig
n leiden he
sbeveiliger 

mmelingen 

lijnbeveili
uitingen heb
langs de ne
egen stroom

oor één l
uitingen leid
sbeveiliger.

ee apparate
pparaten c
 niet tegelij
en
derlijke kabels (allen geschikt voor 
e voor meerdere apparaten 
 de weg zitten.

t.w.v. € 100.000,00
n apparatuur voor een periode die 
uur van het apparaat.

e Technology
ie op het gebied van 
 biedt een 27% grotere capaciteit 
liging en een betere warmteafvoer 
wbaardere en duurzamere 
.

iliging
schakelingstechnologie "voelt" 
 de maximale capaciteit heeft 
tisch de doorvoer van elektriciteit 
o wordt uw apparaat beveiligd 

n het voltage, zelfs wanneer u zelf 

g (40 dB)
chnologie zorgt voor optimale 
rdelen. Tevens biedt deze 
g tegen signaalstoringen en 

oger de dB-waarde, hoe hoger de 

paraat dat zich tot 1,4 m van het 
en.

r schakelt u de uitgangen op de 
in of uit.

r
 aan te geven dat de 
stroom afneemt van het 

or
 aan te geven dat de 
correct werkt.

ing
t coaxiaal signaal door de 
voor beveiliging tegen 
en -pieken.

ging
ben een RJ11-kabel die de 
tspanningsbeveiliger leidt voor 
schommelingen en -pieken.

ijn
en de telefoonlijn langs de 
 Vervolgens splitsen ze de lijn 
n kunnen worden aangesloten. U 
ontinu aangesloten houden, zelfs 
kertijd worden gebruikt.
10

en

http://www.philips.com

