PFM3
VAN
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POWERLINE FILTER

Eigenschappen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

meervoudige filtering
zeer lage inwendige weerstand
hoge demping in en boven het audiospectrum
overspanningsbeveiliging
symmetrische filtering tussen nul, fase en r.a.
fase aanduiding
speciale filmcondensatoren
C-kern-transformator en luchtspoelen
vM Silver Wire bedrading
extreem lage vervorming
digitale en analoge aansluiting (bi-wiring)
zwarte structuurlak, frontkleur zilver

De Van Medevoort PFM3. Elektrische apparaten reflecteren bij voortduring hun hinderlijke stoorpulsen op
het lichtnet en tasten daarmee uiteindelijk de kwaliteit van de geluidsweergave van uw hifi-installatie aan. De
diverse audio-apparaten, die met ‘schone’ 230V / 50Hz gevoed zouden moeten worden, functioneren beter
(lees: klinken beter) zònder al deze interne en externe vertroebelende storingen. De vM PFM3 is een
breedspectrum-netfilter welke onder meer voornoemde netstoringsproblematiek drastisch en definitief
aanpakt. Dit model is geschikt voor de middel- en hogere vermogens en wordt geleverd in een luxe
uitvoering passend in de nieuwe module-lijn. Omdat deze netfilters geen bedieningspaneel en zelfs geen
aan/uit schakelaar bezitten, is het dus ook niet per se noodzakelijk zo'n apparaat direct binnen
bedieningsbereik op te stellen. Het filter kan eenvoudigweg ergens staan op een geschikte plaats, zoals in de
buurt van uw mono, stereo of meerkanaals eindversterkers.

Specificaties:

filtersoort
belasting max.
vermogen belast continue
vermogen belast piek
vermogen onbelast
overspanningsbeveiliging
aansluitingen
voeding
behuizing
afwerking
gewicht
maten b x h x d

Opties: vM Silver Cable SC 3P100A, netkabel met app.steker
vM Silver Cable SC 3P100V, netkabel met 6V verdeeldoos

meervoudig
6,3 Amp. (230 V)
1500 Watt max.
2000 Watt max.
30 Watt
> 250 Volt
1 euro / 2 wcd+ra
230 Volt / 50 Hz
aluminium en staal
zwart / zilver satin
2 kg
120 x 120 x 200 mm
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