
ejsesæt - hurtig opladning 
R
på to
Denne oplad

netadaptere

verden. Opl

Topyd
• Besk

Bruge
• Opla
• Lysn
• Hold
• Wo
• Gen
 timer
er er ideel til rejsebrug, da den er ultrakompakt og leveres med to ekstra 

, så du kan oplade dine AA- og AAA-batterier på kun to timer – overalt i 

ader et til fire batterier samtidigt.

else
ytter dine batterier mod overopladning

rvenlighed
dning af AA og AAA-batterier i samme oplader
etadapteren er klar til brug over hele verden
 dine batterier klar til brug hele tiden

rldplugs medfølger til brug over hele verden
opladelige 2300 mAh AA-batterier medfølger
 

Philips MultiLife
Batterioplader

SCB4050NB



 

Strøm
• Batterier inkluderet
• Batterikapacitet: 2300 mAh
• Strømforsyning: 100-240 VAC, 50/60 Hz

Tekniske specifikationer
• Kabinetmateriale: ABS

Miljøspecifikationer
• Tungmetaller: Fri for Cd, Kviksølvfri, Blyfri
• Pakkemateriale: PET
• Emballagetype: Clamshell blister

Dimensioner
• Blister pakkemål (B × D × H): 18 x 25 x 6 cm
• Indv. emballagemål (B x D x H): 17 x 26,2 x 21 cm
• Enheder pr. kolli: 4
•
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