
 

 

Philips MultiLife
Încărcător baterii

Mini

SCB1240NB
Încărcaţi complet bateriile peste noapte

cu acest mini-încărcător
Menţineţi în funcţiune dispozitivele dvs.cu ajutorul mini-încărcătorului Philips. Foarte uşor 
şi cu un design ergonomic, acest încărcător este partenerul perfect în deplasare.

Performanţă superioară
• Vă încarcă complet bateriile peste noapte
• Protecţie la inversarea polarităţii pentru instalarea corectă a bateriilor

Ușurinţă în utilizare
• Încarcă baterii reîncărcabile AA, AAA NiMH într-un singur încărcător
• Design compact și ultra-ușor perfect pentru activităţi în mișcare
• LED-ul continuu indică încărcarea în curs
• Baterii reîncărcabile AAA 800mAh incluse



 Design compact și ultra-ușor
Designul compact și ușor al acestui mini-încărcător 
face din el tovarășul ideal de călătorie care vă va 
menţine în funcţiune toate aparatele electrice.

Protecţie la inversarea polarităţii
Protecţia la inversarea polarităţii asigură instalarea 
corectă a bateriilor în încărcător, împiedicând 
încărcarea sau deteriorarea acestora.
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Putere de intrare
• Sursă de alimentare: Conectare directă de la priză
• Tensiune: 220-240 V

Încărcare și control
• Indicatori încărcare: LED
• Funcţii de control: polaritate greșită

Alimentare
• Baterii incluse
• Capacitate baterie: 2 x AAA 800 mAh

Specificaţii pentru protecţia mediului
• Metale grele: Fără CD, Fără mercur, Fără plumb
• Material de împachetat: PET

Cutie exterioară
• Greutate brută: 1,187 kg
• Cutie exterioară (L x L x Î): 31,9 x 21,8 x 13 cm
• Greutate netă: 0,68 kg
• Greutate proprie: 0,507 kg
• GTIN: 1 87 12581 60667 8
• Număr de ambalaje: 4

Dimensiunile ambalajului
• Tipul amplasării pe rafturi: Dummy
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 10 x 25,2 x 8 cm
• Greutate brută: 0,21 kg
• Greutate netă: 0,17 kg
• Greutate proprie: 0,04 kg
• EAN: 87 12581 60667 1
• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Dummy
•
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