
 

 

Philips MultiLife
Carregador das baterias

Value

SCB1450NB
Carrega totalmente as suas pilhas durante a noite
Com este carregador económico
O carregador económico da Philips satisfaz as suas necessidades diárias de energia a um 
custo excepcionalmente económico. Graças à simplicidade do seu design, este 
carregador encaixa na perfeição em qualquer canto da sua casa.

Excelente desempenho
• Carrega totalmente as suas pilhas durante a noite
• Protecção contra polaridade inversa para colocação correcta das pilhas

Fácil de utilizar
• Carrega pilhas recarregáveis AA, AAA NiMH num só carregador
• Luz LED contínua indica um carregamento a decorrer
• Pilhas recarregáveis AAA 800 mAh NiMH incluídas



 Protecção contra polaridade inversa
A protecção contra polaridade inversa garante que 
as pilhas são colocadas correctamente no 
carregador, assegurando o seu carregamento e 
evitando danos.
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Entrada de corrente
• Voltagem: 220-240 V
• Fonte de alimentação: Ligação directa à tomada 

elétrica

Carregamento e controlo
• Indicadores de carga: LED
• Funções de controlo: polaridade errada

Potência
• Capacidade da pilha: 4 x AAA 800 mAh
• Baterias incluídas
• Fonte de alimentação: 220-240 V

Especificações ecológicas
• Metais pesados: Sem cádmio, Sem mercúrio, Sem 

chumbo
• Gravação de CD de início sincronizado: PET

Embalagem exterior
• Peso bruto: 1,53 kg
• Embalagem exterior (C x L x A): 

31,9 x 21,8 x 13 cm
• Peso líquido: 1,0336 kg
• Tara: 0,4964 kg
• GTIN: 1 87 12581 60670 8
• Número de embalagens para o consumidor: 4

Dimensões da embalagem
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

10 x 25,2 x 8 cm
• Peso bruto: 0,315 kg
• Peso líquido: 0,2584 kg
• Tara: 0,0566 kg
• EAN: 87 12581 60670 1
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Blister
• Tipo de disposição na prateleira: Horizontal
•
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