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PRELUNGITOR PROFESIONAL CU PROTECŢIE BELKIN, 7 PRIZE, ANTRACIT 

RO INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE 

 

 

 

 

 

 

    

PROTECŢIE LA SUPRATENSIUNE,VÂRFURI 

DE TENSIUNE ŞI FULGERE 

Creşterile bruşte de tensiune şi fulgerele nu sunt 

singurele care vă pot deteriora aparatele 

electrocasnice. Simpla pornire şi oprire a 

aparatelor poate crea dezechilibre electrice ce 

cauzează daune permanente cumulative 

computerelor, perifericelor şi aparaturii dvs. 

electronice. 

Seria inovatoare SurgeMaster® a fost lansată 

graţie decadelor de cercetare şi dezvoltare în 

domeniul protecţiei electrice. Cu elemente de 

design avansat şi o execuţie de cea mai bună 

calitate, precum şi circuite superioare, 

SurgeMaster® vă oferă cea mai completă protecţie 

la supratensiune, contaminare AC şi vârfuri de 

tensiune disponibilă. Fiind un dezvoltator de top 

în domeniul soluţiilor de protecţie la 

supratensiune, Belkin îşi proiectează şi îşi testează 

riguros toate produsele pentru a garanta siguranţa 

aparaturii dvs. în caz de dezechilibre electrice, indiferent de configuraţia şi categoria alese de dvs. 

Belkin SurgeMaster® este soluţia optimă pentru o alimentare electrică sigură şi curată, oferindu-vă tot ce 

este mai bun în materie de execuţie, condiţii de funcţionare şi standarde de siguranţă. Peste 38 milioane 

de aparate Belkin SurgeMaster® protejează aparate electronice din toată lumea! 

Peste 38 milioane 

prelungitoare cu  

protecţie Belkin 

utilizate în toată 
lumea! 

PROTECŢIE LA SUPRATENSIUNE 

SURGEMASTER® 

SERIA GOLD 



 

AVANTAJE: SPECIFICAŢII: 

 Asigură împământarea curentului AC cu 

protecţie pe 3 linii la toate cele 7 prize 

 Furnizează curent AC optim şi sigur printr-un 

cablu de mare putere 

 Asigură protecţie cu 6 pini pentru linia DSL, 

linia dedicată fax/modem sau telefonul cu 2 linii 

 Protejează sistemele Home Cinema cu ajutorul 

unei perechi de conectoare aurite pentru 

îmbunătăţirea semnalului 

 Vă protejează TV-ul, VCR-ul, DVD player-ul şi 

modemul de cablu de supratensiuni şi vârfurile 

de tensiune dăunătoare 

 Creează un spaţiu de lucru ordonat, fără cabluri 

încâlcite 

 Suportă ştecăre AC mari tip bloc fără a acoperi 

prizele neutilizate 

 Valori electrice nominale în regim continuu: 

250 V / 13 A / 50 Hz / 3250 W 

 Disipare energie max. 3240 jouli 

L-N: 2160 J  L-E: 540 J  N-E: 540 J 

 Curent de descărcare max. 90000 amperi 

L-N: 60000 A  L-E: 15000 A  N-E: 15000 A 

 Tensiune de descărcare max. 6000 volţi 

 Timp de răspuns:  1 nanosecundă 

 Filtrare zgomot EMI/RFI:  

150 kHz ~ 100 MHz diminuare până la 75 dB 

 

  

 
Acest produs este certificat 

în conformitate cu standardele 

de siguranţă britanice în vigoare: 

BS1363/A; BS5733 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Număr produs Descriere  

F9G726uk3M-GRY Prelungitor cu protecţie, 7 prize, TEL/RJ45, protecţie COAX, cablu 3 m 

 



 

 

 

CARACTERISTICI PRODUS 

Întrerupător – integrează 

un disjunctor de 13 A cu 

sursa de alimentare 

Cablu de mare 

putere, 3 metri 

Bobine toroidale diferenţiale şi condensatoare de 

înaltă frecvenţă – lucrează împreună pentru a diminua 

la maxim contaminarea zgomotului pe linia AC în cea 

mai largă gamă de frecvenţe 

Indicator împământare – indică 

faptul că instalaţia dvs. electrică 

este împământată corespunzător 
Carcasă ABS 

rezistentă la şocuri – 

protejează de 

zgârieturi, urme şi 

rugină 
Clapete de 

siguranţă pt. 

protecţia 

utilizatorilor şi 

copiilor: clapete  

peste porturile 

sub tensiune şi 

neutre 

NOU: Prize 

rotative 180° – 

suportă blocuri 

de alimentare 

AC mari 

Sidactori – 

asigură protecţia 

liniilor de telefon/ 

fax/modem; oferă 

cel mai rapid 

răspuns şi nu 

expiră niciodată 

Descărcător 

ceramică – 

protejează 

cablurile de 

antenă 

Conectoare aurite pt. 

cablurile de antenă – 

protejează aparatura 

audio/video 

Bară Spoiler Cable 

System™ – se ridică şi se 

blochează la loc, pentru 

gestionarea cablurilor 

Conectoare telefon/fax/  

modem cu ramificaţie protejată 

încorporată pt liniile 

telefonice/bandă largă 

Siguranţe secundare 

telefon/fax/modem – 

protejează de supratensiuni 

grave şi fulgere 

Priză permanentă 
pentru alimentarea continuă 

a oricărui aparat care 

necesită alimentare în 

permanenţă 

Prize BlockSpace™ – 

asigură spaţiu pt. 

blocuri de alimentare 

AC mari 

7 prize cu protecţie – 

protecţie completă AC 

pe 3 linii 

Oprire de siguranţă cu 

siguranţe termice pentru a 

vă deconecta sistemul, 

salvând toate aparatele 

conectate în caz de incident 

sau expirare a protecţiei la 

supratensiune  

Indicator protecţie 

la supratensiune – 

indică faptul că 

protecţia la 

supratensiune 

funcţionează 

corespunzător 

Varistoare 

supradimensio-

nate din oxid de 

metal – absorb 

curentul în exces 

din firele neutre, 

sub tensiune şi 

de împământare, 

protejându-vă 

aparatura 


