
Termenul de garanție: 12 luni.
Termenul de funcționare: 2 ani.

Manualul utilizatorului
Vă mulțumim pentru achiziționarea filtrului-prelungitor al MC SVEN!

DREPT DE AUTOR
© 2013. SVEN Company Ltd. Versiunea 1.0 (V 1.0).
Acest Manual și informația pe care o conține sunt protejate prin dreptul de autor. 
Toate drepturile sunt rezervate.

MĂRCI COMERCIALE
Toate mărcile comerciale sunt proprietatea deținătorilor lor.

AVERTISMENT ÎN LEGĂTURĂ CU RĂSPUNDEREA LIMITATĂ
În pofida tuturor eforturilor de a face acest Manual cât mai precis, sunt posibile 
unele discrepanțe. Informația din acest Manual este oferită «așa cum este».  
Autorul și editorul nu duc nicio răspundere față de individ sau față de organizație 
pentru pierderile sau daunele cauzate de informația conținută de acest Manual.

RECOMANDĂRI
Filtrul-prelungitor de rețea SVEN BONUS combină în sine funcțiile filtrului de rețea 
cu cele ale dispozitivului de încărcare pentru computere, telefoane, smart-phone-uri, 
playere MP3, cărți electronice mobile și alte gadgeturi mobile.

PARTICULARITĂȚI
• Două dispozitive în unul: filtru de rețea și dispozitiv USB de încărcare
• Carcasă din masă plastică ABS neinflamabilă
• Acoperire anti-derapantă
• Prize cu protecție pentru copii
• Posibilitate de fixare pe perete

MĂSURI DE SIGURANȚĂ
• Nu conectați prelungitorul-bobină la rețea în cazul tensiunii mai înalte decât cea 
nominală. 
• Nu conectați la filtrul de rețea o sarcină cu putere sumară ce depășește 500 W. 
• Nu îl folosiți în locurile predispuse la pătrunderea lichidelor, umidității, prafului și 
influența temperaturilor înalte. 
• Nu desfaceți dipozitivul și nu efectuați singuri lucrări de reparație.
• Se recomandă conectarea filtrului-prelungitor la rețea electrică cu „împămân- 
tare“.

SPECIFICAȚI

Notă. Specificațiile enumerate în tabel sunt certificate și nu pot fi cauza plân- 
gerilor. Producerea mărcii comerciale SVEN se perfecționează încontinuu.
Din această cauză specificațiile pot fi schimbate fără anunțare prealabilă.

Filtru-prelungitor de rețea

BONUS

Tensiune nominală, V
Frecvență de funcționare, Hz
Puterea-sumă a sarcinii conectate, kW
Energia de interferență de impuls maximă absorbită, J
Curentul de interferență de impuls acceptat de 
limitator, A
Ștecher de intrare
Prize de ieșire
Lungimea cablului, m
Dimensiuni (L× Î × H), mm
Greutate, kg

220 
50
≤ 0,5 
70
regim de funcţionare : 1250
regim de protecție: 2500
СЕЕ 7/16
3 × СЕЕ 7/16
1,5
130 × 50 × 45
0,19


