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Oplader met stekker

SCB2050NB
Laadt twee of vier AAA- of AA-batterijen 

gelijktijdig op
Laad uw AA- en AAA-batterijen 's nachts op met deze oplader met stekker. Met de oplader kunt u 

twee of vier batterijen gelijktijdig opladen en na achttien uur wordt het proces gestopt door de 

ingebouwde timer, waardoor schade door overlading wordt voorkomen. 4 AA-batterijen van 2100 

mAh bijgesloten.

Topprestaties
• Ingebouwde timer waardoor batterijen niet te lang worden opgeladen

Gebruiksgemak
• AA- en AAA-batterijen in één oplader opladen
• Laadt 2 of 4 batterijen gelijktijdig op
• Voor een juiste installatie van de batterij in de oplader
• 2100 mAh oplaadbare AA-batterijen worden meegeleverd.
 



 AA en AAA opladen
De oplader is ontworpen voor het opladen van AA- 
en AAA-batterijen.

Per twee opladen
De oplader is ontworpen voor het gelijktijdig 
opladen van 2 of 4 batterijen.

Bescherming bij omgekeerde polariteit
Hiermee kunt u uw oplader op een veilige en 
eenvoudige manier gebruiken, omdat de oplader is 
ontworpen met een beveiliging tegen schade aan 
batterijen tijdens het laden als deze onjuist zijn 
geplaatst.

Timergestuurd
De ingebouwde veiligheidstimer stopt het opladen 
als de batterijen volledig zijn opgeladen. Dit verlengt 
de levensduur van uw batterijen, door schade door 
overlading te voorkomen.

2100 mAh MultiLife AA meegeleverd
De 2100 mAh energie houdt uw audiospeler of 
digitale camera langer actief.
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Vermogen
• Batterijen meegeleverd
• Batterijcapaciteit: 2100 mAh
• Stroomvoorziening: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz

Technische specificaties
• Materiaal van de behuizing: ABS

Ecologische specificaties
• Zware metalen: Cadmiumvrij, Kwikvrij, Loodvrij

• Verpakkingsmateriaal: PET
• Verpakkingstype: Clamshell blister

Afmetingen
• Afmetingen blisterverpakking (b x d x h): 13 x 25 x 

9 cm
• Afmetingen binnendoos (b x d x h): 20 x 32,7 x 16 

cm
• Hoeveelheid per omdoos: 4
•
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