
an oplade AAA-, AA-, 9 
K
V-, C
Oplad dine A

indbyggede 

pga. overopl

Topyd
• Indb

Bruge
• Opla
• Opla
• Sikre
• Hold
- og D-batterier
A-, AAA-, 9 V-, C- og D-batterier med den samme universelle oplader. Den 

timer stopper opladningen efter femten til atten timer, så du undgår skader 

adning.

else
ygget timer, der beskytter batterierne mod overopladning

rvenlighed
d AA-, AAA-, 9V-, C- og D-batterier med den samme oplader
der 2 eller 4 batterier samtidigt.
r korrekt isætning af batterierne i opladeren
 dine batterier klar til brug hele tiden
 

Philips MultiLife
Universaloplader

SCB2100NB



 

Strøm
• Strømforsyning: 220-240 V

Tekniske specifikationer
• Kabinetmateriale: ABS

Miljøspecifikationer
• Tungmetaller: Fri for Cd, Kviksølvfri, Blyfri

• Pakkemateriale: PET
• Emballagetype: Gaveæske

Dimensioner
• Blister pakkemål (B × D × H): 11 x 26 x 6 cm
• Indv. emballagemål (B x D x H): 22,5 x 26 x 14 cm
• Enheder pr. kolli: 4
• Produktmål (B × D × H): 21,45 x 10,5 x 6 cm
• Produktvægt: 0,067 kg
•

Universaloplader
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