
 

Philips MultiLife
Зарядно у-во Quick 
Charger

SCB3025NB
Зарежда напълно батериите 

за до 5 часа
Зареждайте батерии тип AA, AAA и 9V за до пет часа със зарядното устройство 
Quick Charger. То зарежда две или четири батерии наведнъж. Вграденият таймер 
спира процеса след десет часа, така че да няма повреди от презареждане.

Върхово качество
• Вграден таймер за предпазване на батериите от презареждане

Лесна употреба
• Зареждане на батерии типове AA, AAA, 9V, C и D с едно зарядно устройство
• Осигурява правилното монтиране на батериите в зарядното устройство
• Поддържайте батериите винаги в готовност за употреба
• Включени са акумулаторни батерии 1600 mAh тип AA
 



 Зареждане на типове AA, AAA, 9V, C и 
D
Зарядното устройство е предназначено за 
зареждане на батерии типове AA, AAA, 9V, C и D.

Защита от разменен поляритет
Дава възможност да използвате зарядното 
устройство по безопасен и лесен начин, тъй като 
зарядното устройство е конструирано с цел да 
предпазва батериите от зареждане и повреди в 
случай на неправилно поставяне.

Управляемо с таймер
Вграденият предпазен таймер изключва 
зарядното устройство, когато батериите са 
напълно заредени. Това удължава живота на 
батериите, като премахва опасността от повреди 
вследствие на прекомерно зареждане.

Бавно зареждане
Всички акумулаторни батерии са податливи на 
саморазреждане с течение на времето. 
Автоматично включващото се бавно зареждане 
поддържа батериите ви заредени и в готовност за 
употреба, когато се съхраняват в зарядното 
устройство и то е включено в контакта.

Включени 1600 mAh MultiLife тип AA
Енергията от 1600 mAh поддържа играчките и 
другите ви уреди за обща употреба по-дълго.
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входна мощност
• Щепсел: Европа
• Захранващ блок: Включване направо в 
захранващата мрежа

• Напрежение: 220-240 V

Екологични спецификации
• Тежки метали: без кадмий, без живак, без олово
• Материал на опаковката: PET

Зареждане и управление
• Ток на зареждане: 320 mA
• Индикатори за зареждане: светодиод
• Управляващи функции: грешен поляритет

Размери
• Размери на блистера (ШxДxВ): 13 x 25 x 9 см
• Размери на вътрешния кашон ШxДxВ: 20 x 32,7 

x 16 см
• Количество в общия кашон: 4

Мощност
• Капацитет на батериите: AA, 1600 mAh
• Съдържа батерии
• Захранващ блок: 100-240 V променлив ток, 50/

60 Hz
•
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