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Philips MultiLife
Încărcător baterii

6 ore, 2100 mAh, AA

SCB3021



 

Alimentare
• Baterii incluse
• Capacitate baterie: 2100 mAh
• Tip baterie: AA NiMH
• Tensiune baterie: 1,2 V
• Număr de baterii: 4
• Alimentare: 220-240 V

Specificaţii pentru protecţia mediului
• Compoziţie chimică: NiMH
• Metale grele: Fără CD, Fără mercur

• Material de împachetat: Cutie, PET
• Tip ambalaj: Ambalaj clemă

Dimensiuni
• Dimensiuni ambalaj (LxAxÎ): 125 x 170 x 92 mm
• Cantitate bax: 4
• Dimensiuni exterioare cutie (LxAxÎ): 192 x 255 x 

151 mm
• Dimensiuni produs (LxAxÎ): 118 x 75 x 78 mm
• Greutate produs: 0.343 kg
•

Încărcător baterii
6 ore, 2100 mAh, AA  

Specificaţii

Data apariţiei 2007-08-07

Versiune: 6.0

12 NC: 9082 100 05091
EAN: 87 10895 90902 0

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificaţiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile 
comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips 
Electronics N.V. sau a deţinătorilor lor legali.

www.philips.com
SCB3

Caracte

Controla
Cronometru
în momentu
prelungește
provocate p

Încărcaţi 
Încărcătoru
9V.

Protecţie
Această car
sigură a înc
din cauza i

Baterii A
Cei 2100 m
playerelor a
021/12

ristici pr

t prin cro
l de siguran
l în care ba
 viaţa bater
rin supraîn

baterii A
l este conce

 la polari
acteristică 
ărcătorului,
ntroducerii i

AA Multi
Ah permit 
udio și a ca
nometru
ţă încorporat oprește încărcătorul 
teriile sunt încărcate. Dispozitivul 
iilor prevenind defecţiunile 
cărcare.

A, AAA și de 9V
put pentru baterii AA, AAA și de 

tate inversă
vă permite utilizarea ușoară și 
 prevenind deteriorarea bateriilor 
ncorecte în aparat.

Life de 2100 mAh
funcţionarea îndelungată a 
merelor digitale.
incipale 
produs


