
abíja dve alebo štyri batéri
N
typu
Pomocou te

Nabíja dve a

hodinách, ta

Vrcho
• Vsta

Jedno
• Nab
• Nab
• Zais
e 
 AAA alebo AA súčasne
jto sieťovej nabíjačky nabijete vaše batérie typu AA a AAA v priebehu noci. 

lebo štyri batérie súčasne a vstavaný časovač zastaví proces po osemnástich 

kže predídete poškodeniu batérií nadmerným nabitím.

lový výkon
vaný časovač pre ochranu batérií pred nadmerným nabitím

duché používanie
ite AA, AAA batérie v jednej nabíjačke
íja 2 alebo 4 batérie súčasne
ťuje správnu inštaláciu batérií v nabíjačke
 

Philips MultiLife
Nabíjačka batérií

SCB2000NB



 

Príkon
• Napájanie: 100-240 VAC, 50/60 Hz

Technické špecifikácie
• Obalový materiál: ABS

"Green" špecifikácie
• Ťažké kovy: Bez Cd, Bez Hg, Bez Pb (olova)

• Baliaci materiál: PET
• Typ balenia: Bublinkový obal

Rozmery
• Rozmery bublinkového obalu (ŠxHxV): 13 x 25 x 

9 cm
• Rozmery vnútornej lepenky Š x H x V: 20 x 32,7 x 

16 cm
• Množstvo hlavnej lepenky: 4
•
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