
 

Philips MultiLife
Hurtiglader

SCB3025NB
Lader batteriene helt opp 

på under fem timer
Lad AA-, AAA- og 9 V-batteriene på opptil fem timer med hurtigladeren. Den lader to 
til fire batterier samtidig. Den innebygde klokken stopper prosessen etter ti timer, slik at 
det ikke oppstår skader pga. overlading.

Topp ytelse
• Innebygd klokke beskytter batteriene mot overlading

Enkel bruk
• Lad opp AA-, AAA-, 9V-, C- og D-batterier i én lader
• Sørger for riktig installering av batteri i laderen
• Sørg for at batteriene alltid er klare for bruk
• 1600 mAh, oppladbare AA-batterier følger med
 



 Lad opp AA, AAA, 9V, C og D
Laderen er laget for å lade opp AA-, AAA-, 9V-, C- 
og D-batterier.

Beskyttelse mot omvendt polaritet
Med denne kan du på en sikker og enkel måte bruke 
laderen fordi laderen er utformet for å forhindre at 
batterier lades og skades når de settes inn feil.

Tidskontrollert
Den innebygde sikkerhetsklokken stopper ladingen 
når batteriene er fulle. Dette forlenger levetiden til 
batteriene ved å forhindre skade som forårsakes av 
overlading.

Vedlikeholdslading
Alle oppladbare batterier lekker over tid. 
Vedlikeholdsladingen som starter automatisk, sørger 
for at batteriene er fulle, og at de er klare for bruk 
når de beholdes i laderen og den er koblet til 
stikkontakten.

1600 mAh MultiLife AA følger med
1600 mAh strømkapasitet holder lekene dine og 
andre enheter for generelt bruk i gang lenger.
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Strøminngang
• Plugg: Europa
• Strømforsyning: Direkte tilkobling fra strømnettet
• Spenning: 220–240 V

Grønne spesifikasjoner
• Tungmetaller: Kadmiumfri, Kvikksølvfritt, Blyfri
• Emballasjemateriale: PET

Lading og kontroll
• Ladestrøm: 320 mA

• Ladeindikatorer: LED
• Kontrollfunksjoner: feil polaritet

Mål
• Mål, blister (BxDxH): 13 x 25 x 9 cm
• Indre mål, eske (BxDxH): 20 x 32,7 x 16 cm
• Hovedeskekvantum: 4

Strøm
• Batterikapasitet: AA, 1600 mAh
• Batterier følger med
• Strømforsyning: 100-240VAC, 50/60Hz
•
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