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Φόρτιση εν κινήσει!

Με αυτόν το φορτιστή ταξιδίου
Ο φορτιστής ταξιδίου υψηλής ταχύτητας από τη Philips είναι ο ιδανικός σύντροφος 
για τις μετακινήσεις σας. Εξοπλισμένος με την τελευταία τεχνολογία, φορτίζει τις 
συσκευές σας σε μόλις 2 ώρες.

Κορυφαία απόδοση
• Φόρτιση υψηλής ταχύτητας
• Προστασία ανεστραμμένης πολικότητας για σωστή τοποθέτηση των μπαταριών
• Ανίχνευση χαλασμένης ή αλκαλικής μπαταρίας
• Η φόρτιση ροής διατηρεί την πλήρη χωρητικότητα της μπαταρίας
• Παγκόσμια χρήση με οποιαδήποτε τάση

Ευκολία στη χρήση
• Φόρτιση 2 ~ 4 μπαταριών μεγέθους AA και AAA
• Ενδεικτική λυχνία LED φόρτισης
• Τα βύσματα γενικής χρήσης προστίθενται για παγκόσμια χρήση
• Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες AA NiMH 2000 mAh έτοιμες για χρήση (περιλαμβάνονται 
στη συσκευασία)



 Ανίχνευση χαλασμένης/αλκαλικής 
μπαταρίας
Αυτή η λειτουργία παρέχει ειδοποίηση αν 
τοποθετηθεί στον φορτιστή χαλασμένη ή 
αλκαλική μπαταρία, προσφέροντας έτσι μέγιστη 
ασφάλεια

Φόρτιση υψηλής ταχύτητας
Ο φορτιστής 1 ώρας επιτρέπει την πλήρη 
φόρτιση με μέγιστη ισχύ μέσα 1 μόλις ώρα 
περίπου.

Προστασία ανεστραμμένης 
πολικότητας
Η προστασία ανεστραμμένης πολικότητας 
εξασφαλίζει τη σωστή τοποθέτηση των 
μπαταριών στο φορτιστή, αποτρέποντας τη 
λανθασμένη φόρτιση ή την πρόκληση ζημιάς στις 
μπαταρίες.

Φόρτιση ροής
Ο φορτιστής ταξιδίου είναι ένας έξυπνος 
φορτιστής εξοπλισμένος με λειτουργία φόρτισης 
ροής, η οποία προσαρμόζει το ρυθμό φόρτισης 
ώστε η μπαταρία να παραμένει πλήρως 
φορτισμένη και έτοιμη για χρήση.

Περιλαμβάνονται βύσματα γενικής 
χρήσης
Δύο συμπεριλαμβανόμενοι προσαρμογείς που 
μπορούν να συνδεθούν στο αρχικό βύσμα σάς 
επιτρέπουν να χρησιμοποιείτε το φορτιστή σε 
χώρες που διαθέτουν πρίζες ΗΒ ή ΗΠΑ.

Η λυχνία LED υποδηλώνει τη φόρτιση
Η λυχνία LED ανάβει υποδηλώνοντας ότι η 
φόρτιση βρίσκεται σε εξέλιξη, σβήνει όταν η 
φόρτιση ολοκληρωθεί και αναβοσβήνει αν 
τοποθετηθεί χαλασμένη μπαταρία στο φορτιστή
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Είσοδος ρεύματος
• Τάση: 100-240 V
• Τροφοδοσία ρεύματος: Άμεση σύνδεση από την 
κεντρική παροχή ρεύματος

Φόρτιση και έλεγχος
• Ενδείξεις φόρτισης: LED
• Λειτουργίες ελέγχου: εντοπισμός χαλασμένης 
μπαταρίας, εντοπισμός αλκαλικής, λάθος 
πολικότητα

Ρεύμα
• Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίες
• Τροφοδοσία ρεύματος: 100-240 VAC, 50/60 Hz
• Χωρητικότητα μπαταρίας: 4 x AA 2100 mAh

Προδιαγραφές προστασίας 
περιβάλλοντος
• Βαριά μέταλλα: Χωρίς κάδμιο, Χωρίς 
υδράργυρο, Χωρίς μόλυβδο

• Υλικό συσκευασίας: PET

Εξωτερική συσκευασία
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

31,6 x 21,8 x 13 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,8352 κ.
• Μεικτό βάρος: 1,374 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,5388 κ.
• EAN: 87 12581 59989 8
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 4

Διαστάσεις συσκευασίας
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

10 x 25,2 x 9,5 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,2088 κ.
• Μεικτό βάρος: 0,2764 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,0676 κ.
• EAN: 87 12581 59988 1
• Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
• Τύπος συσκευασίας: Μπλίστερ
•

Προδιαγραφές
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