
eljes töltés akár 5 óra alatt
T
9 V-os AA é

segítségével.

tíz óra eltelt

Kiváló
• A be

Könny
• AA, 
• Bizto
• A 21
s AAA akkumulátorait akár öt óra alatt is feltöltheti a Quick Charger 

 Kettő, illetve négy akkumulátort tölthet vele egyszerre. A beépített időzítő 

ével leállítja a folyamatot, így nem áll fenn a túltöltés veszélye.

 teljesítmény
épített időzítő megakadályozza az akkumulátorok túltöltését

en használható
AAA és 9 V-os akkumulátorok töltése egyetlen töltő segítségével
sítja az akkumulátor megfelelő behelyezését a töltőbe
00 mAh AA akkumulátorok tartozékok.
 

Philips MultiLife
Akkutöltő

6 óra

SCB3021



 

Áram
• Elemmel ellátva
• Akkumulátorkapacitás: 2100m Ah
• Akku típusa: AA nikkel-fémhidrid
• Telepfeszültség: 1,2 V
• Elemek száma: 4
• Áramellátás: 220-240 V

Környezetvédelmi adatok
• Kémiai összetétel: Nikkel-fémhidrid
• Nehézfémek: Kadmiummentes, Higanymentes

• Csomagolóanyag: Karton, PET
• Csomagolás típusa: Bliszter

Méretek
• Fólia méretei (sz x mé x ma): 125 x 170 x 92 mm
• Fő kartondoboz mennyisége: 4
• Külső kartondoboz méretei (szxméxma): 192 x 

255 x 151 mm
• Termék méretei (sz x mé x ma): 118 x 75 x 78 mm
• Termék súlya: 0 343 kg
•

Akkutöltő
6 óra  
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Termék

Időzítőve
A beépített 
akkumuláto
túltöltés ok
akkumuláto

AA, AAA
A töltő 9 V-
alkalmas.

Fordított
Biztonságos
az kialakítá
rosszul beh
károsodásá

2100 mA
A 2100 mA
fényképező
021/12

kijelölés

l vezérelt
biztonsági i
rok feltöltő

ozta károso
rok élettart

 és 9 V-o
os AA, AAA

 polaritás
an és egysz
sának kösz
elyezett akk
t.

h-s MultiL
h energiáva
gép hossza
dőzítő leállítja a töltést, amikor az 
dtek. Ezzel megakadályozza a 
dást, így meghosszabbítja az 
amát.

s akkumulátorok töltése
 és akkumulátorok töltésére 

 elleni védelem
erűen használhatja töltőjét, mert 
önhetően megakadályozza a 
umulátorok töltését és 

ife AA akkumulátorral
l az audiolejátszó és a digitális 

bb ideig működik.
ek


