PureAV™ Homecinema Power Console PF40 - AP21000ea3M
Door problemen in de stroomvoorziening uit te bannen voordat ze uw audio/videocomponenten bereiken, zorgen de PureAV
spanningsbeveiligingsproducten ervoor dat u meer van uw tv, films en muziek geniet. Op het lichtnet komen vaker
stroomstoringen en ruis voor dan u denkt. Deze verminderen de kwaliteit van alles wat u via uw audio/videoapparatuur hoort
en ziet. Bovendien kunnen deze verschijnselen de levensduur van uw apparaten verkorten en veroorzaken ze vaak
elektromagnetische en radiofrequente interferentie.
De "ruis" op het lichtnet in uw woning kan ook afkomstig zijn van allerlei bronnen in huis - zoals huishoudelijke apparaten,
fluorescentielampen en digitale componenten als dvd- en cd-spelers. Zonder PureAV spanningsbeveiliging veroorzaakt
deze "vuile" stroom knetters en gesis op uw waardevolle surroundsound- en overige geluidsapparatuur en ruis of sneeuw
op uw beeldschermen. Een PureAV homecinema Power Console verwijdert schadelijke interferentie en andere
stroomstoringen waardoor u veel meer van uw tv, films en muziek geniet. PureAV zorgt voor het schoonste beeld, het
helderste geluid en de meest intense beleving die u met uw homecinema kunt bereiken.
Bovendien is de Power Console uitgerust met een geavanceerde overspanningsbeveiliging die de stroomtoevoer naar de
aangesloten apparatuur automatisch uitschakelt zodra de ingangsspanning een gevaarlijk niveau bereikt en die ervoor
zorgt dat de stroomtoevoer automatisch wordt hersteld zodra de spanning naar een veilige waarde terugkeert. PureAV
Power Consoles zijn niet alleen gewapend tegen lichtnetvervuiling maar beveiligen eveneens uw coaxiale kabel/satelliet-,
telefoon- en breedband-ethernetlijnen.
Op een plek naast uw homecinema-apparatuur of in een professioneel rek voor audio/videoapparatuur is een PureAV
Power Console altijd de blikvanger waarmee u uw audio/videocomponenten perfect bedient.
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3 m Kabellengte
10 Stekkerbussen
€300.000 Aangeslotenapparatuurgarantie
Wordt geleverd met levenslange garantie en aangesloten-apparatuurgarantie van Belkin
Biedt de mogelijkheid op afstand wissel- en gelijkstroomcontacten in- of uit te schakelen
Is met behulp van meegeleverde montagebeugels eenvoudig in een rek te monteren
Beveiligt DSS/telefoonlijnen
Beveiligt breedband-ethernetaansluitingen
Beveiligt tegen storingen op coaxiale kabel/satelliet-signaallijnen
Schakelt met de geavanceerde overspanningsbeveiliging automatisch de stroom uit zodra de ingangsspanning een gevaarlijk niveau bereikt en herstelt de
stroomtoevoer zodra de spanning naar een veilige waarde terugkeert
Elimineert knetters, gesis, ruis en sneeuw
Verwijdert elektromagnetische en radiofrequente interferentie afkomstig van huishoudelijke apparaten, fluorescentielampen en digitale componenten
Is uitgerust met PureFilter&trade; meerfasenschakeling voor een optimale filtering van ruis op het lichtnet en voor schone stroom
Beveiligt gevoelige elektronische apparatuur tegen stroomstoringen

