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Onderweg opladen!

Met de Travel Charger
De Philips Hi Speed Travel Charger is uw perfecte reisgenoot. Deze reislader geeft uw 
apparaten binnen 2 uur weer de benodigde energie.

Topprestaties
• Razendsnel maximaal opladen
• Beveiliging tegen onjuiste polariteit voor juiste plaatsing van batterijen
• Detectie van defecte batterijen of alkalinebatterijen
• Met druppelladen blijft de volledige batterijcapaciteit intact
• Alle voltages

Gebruiksgemak
• Laadt 2 tot 4 AA- en AAA-batterijen op
• LED-lampje voor oplaadstatus
• Wereldstekkers meegeleverd voor wereldwijd gebruik
• Oplaadbare AA-batterijen (2000 mAh, NiMH, gebruiksklaar) meegeleverd



 Detectie van defecte batterijen/
alkalinebatterijen
Deze functie geeft een melding als er een defecte 
batterij of alkalinebatterij wordt geplaatst voor een 
optimale veiligheid

Razendsnel maximaal opladen
Met de 1 hour Charger hebt u al uw batterijen 
binnen ongeveer 1 uur volledig opgeladen.

Beveiliging tegen onjuiste polariteit
De beveiliging tegen onjuiste polariteit zorgt ervoor 
dat batterijen op de juiste manier in de oplader 
worden geplaatst en de batterijen bij onjuiste 
plaatsing niet worden opgeladen of beschadigd 
raken.

Druppelladen
De Travel Charger is een slimme lader met een 
druppellaadfunctie die de laadspanning aanpast, 
zodat de batterij altijd volledig opgeladen en klaar is 
voor gebruik.

Wereldstekkers meegeleverd
Met twee meegeleverde adapters die kunnen 
worden aangesloten op de originele stekker, kunt u 
de oplader gebruiken in landen met een Brits of 
Amerikaans stopcontact.

LED-lampje geeft oplaadstatus aan
Het LED-lampje gaat branden als de batterijen 
worden opgeladen, gaat uit als het opladen is 
voltooid en knippert als er een defecte batterij is 
geplaatst
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Ingangsvermogen
• Voltage: 100 - 240 V
• Stroomvoorziening: Direct aansluiten op 

netspanning

Opladen en bedienen
• Oplaadindicatoren: LED
• Bedieningsfuncties: detectie van een slechte 

batterij, alkalinedetectie, onjuiste polariteit

Vermogen
• Inclusief batterijen
• Stroomvoorziening: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
• Batterijcapaciteit: 4 x AA, 2100 mAh

Ecologische specificaties
• Zware metalen: Cadmiumvrij, Kwikvrij, Loodvrij
• Verpakkingsmateriaal: PET

Omdoos
• Omdoos (L x B x H): 31,6 x 21,8 x 13 cm
• Nettogewicht: 0,8352 kg
• Brutogewicht: 1,374 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,5388 kg
• EAN: 87 12581 59989 8
• Aantal consumentenverpakkingen: 4

Afmetingen van de verpakking
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

10 x 25,2 x 9,5 cm
• Nettogewicht: 0,2088 kg
• Brutogewicht: 0,2764 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,0676 kg
• EAN: 87 12581 59988 1
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Blister
•
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