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Moc
• Zestaw z bateriami
• Pojemność baterii/akumulatora: 2100 mAh
• Rodzaj baterii/akumulatora: Niklowo-metalowo-

wodorkowy AA
• Napięcie baterii: 1,2 V
• Liczba baterii lub akumulatorów: 4
• Zasilanie: 100–240 V AC, 50/60 Hz

Charakterystyka ekologiczna
• Skład chemiczny: Niklowo-wodorkowe
• Metale ciężkie: Bezkadmowe, Bezrtęciowy

• Materiały opakowaniowe: Karton, tworzywo PET
• Rodzaj opakowania: Blister składany

Wymiary
• Wymiary blistra (SxGxW): 122 x 215 x 69 mm
• Ilość szt. w opakowaniu zbiorczym: 4
• Wymiary zewnętrzne kartonu (SxGxW): 232 x 

340 x 150 mm
• Wymiary produktu (szer. x głęb. x wys.): 125 x 80 

x 28 mm
• Waga produktu: 0,374 kg
•
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1 godzina  

Dane techniczne

Data wydania 2009-02-12

Wersja: 7.0.12

12 NC: 9082 100 03447
EAN: 87 10895 84562 5

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips 
Electronics N.V. lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com
PNM1

Zalety p

Ładowan
Ładowarka
AAA.

Ładowan
Ładowarka
jednocześn

Do użytk
Zasilacz sie
wejściowego
konwerter w
używać ład

Inteligent
Specjalny c
akumulator
ładowania, 
akumulator
przeładowa
zapobiega 

Powolne 
Wszystkie a
czasu. Auto
pozwala na
po umieszc
gniazdka e

2100 mA
2100 mAh 
odtwarzacz
000/03

roduktu

ie akumu
 umożliwia 

ie param
 umożliwia 
ie.

u na całym
ciowy umoż
 w zakresi
tyku odpo

owarki na c

na ochro
zujnik wykr
ów i przełą
co pozwala
y w gotowo
niem zwięk
ich uszkodz

ładowani
kumulator
matycznie 
 utrzymani
zeniu ich w
lektrycznego

h MultiLi
energii poz
a audio lub
latorów AA i AAA
ładowanie akumulatorów AA i 

i
ładowanie 2 lub 4 akumulatorów 

 świecie
liwiający korzystanie z napięcia 

e od 100 do 240 V. Dodając 
wiedni dla danego kraju, można 
ałym świecie.

na ładowania
ywa stan pełnego naładowania 
cza ładowarkę w tryb powolnego 
 utrzymać całkowicie naładowane 
ści do użycia. Ochrona przed 
sza żywotność akumulatorów i 
eniu.

e
y rozładowują się w miarę upływu 
uruchamiane powolne ładowanie 
e pełnej gotowości akumulatorów 
 ładowarce i podłączeniu do 
.

fe AA w zestawie
wala na dłuższe działanie 
 aparatu cyfrowego.
B

http://www.philips.com

