
 

Philips MultiLife
Akkutöltő

SCB2025NB
Két vagy négy AAA vagy AA 

akku töltése egyszerre
AA és AAA akkumulátorait egyetlen éjszaka alatt is feltöltheti ezzel a dugaszolható töltővel. 
Kettő, illetve négy akkumulátort tölthet vele egyszerre. A beépített időzítő 18 óra elteltével 
leállítja a folyamatot, így nem áll fenn a túltöltés veszélye. 4 db 1300 mAh-s akkumulátorral.

Kiváló teljesítmény
• A beépített időzítő megakadályozza az akkumulátorok túltöltését

Egyszerű használat
• AA és AAA akkumulátorok töltése egyetlen töltővel
• 2, illetve 4 akkumulátort tölthet vele egyidejűleg
• Biztosítja az akkumulátor megfelelő behelyezését a töltőbe
• 1300 mAh-s AA akkumulátorokkal
 



 AA és AAA akkumulátorokhoz alkalmas
A töltő AA és AAA akkumulátorok töltésére 
alkalmas.

Páronként töltheti az akkumulátorokat
A töltővel 2, illetve 4 akkumulátort tölthet 
egyszerre.

Fordított polaritás elleni védelem
Biztonságosan és egyszerűen használhatja töltőjét, 
mert az kialakításának köszönhetően 
megakadályozza a rosszul behelyezett 
akkumulátorok töltését és károsodását.

Időzítővel vezérelt
A beépített biztonsági időzítő leállítja a töltést, 
amikor az akkumulátorok feltöltődtek. Ezzel 
megakadályozza a túltöltés okozta károsodást, így 
meghosszabbítja az akkumulátorok élettartamát.

1300 mAh-s MultiLife AA 
akkumulátorral
Az 1300 mAh energiával a játékok és az egyéb 
általános berendezések hosszabb ideig 
működtethetők.
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Tápkapcsoló
• Tartozék elemek
• Akkumulátorkapacitás: 1300 mAh
• Áramellátás: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Műszaki adatok
• készülékház anyaga: ABS

Környezetvédelmi adatok
• Nehézfémek: Kadmiummentes, Higanymentes, 

Ólommentes
• Csomagolóanyag: PET
• Csomagolás típusa: kagylóhéj fólia

Méretek
• Fólia méretei (sz x mé x ma): 13 x 25 x 9 cm
• Belső kartondoboz méretei (szxméxma): 20 x 32,7 

x 16 cm
• Fő kartondoboz mennyisége: 4
•
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