
 

 

Philips MultiLife
Ładowarka akumulatorów

Podróżny

SCB4060NB
Ładowanie podczas podróży!

Dzięki podróżnej ładowarce
Podróżna ładowarka firmy Philips zapewnia szybkie ładowanie i doskonale sprawdza się 
poza domem. Dzięki supernowoczesnej technologii wystarczą 2 godziny, aby Twoje 
urządzenia odzyskały moc.

Najlepsza wydajność
• Bardzo krótki czas ładowania
• Ochrona przed odwróceniem biegunów gwarantuje właściwą instalację akumulatorów
• Wykrywanie nieodpowiednich akumulatorów lub baterii alkalicznych
• Powolne ładowanie pozwala zachować pełną pojemność akumulatora
• Uniwersalny zakres napięć

Łatwa obsługa
• Ładowanie od 2 do 4 akumulatorów AA i AAA
• Wskaźnik LED informuje o ładowaniu
• Dodatkowe wtyczki różnych standardów umożliwiają użytkowanie na całym świecie
• Dołączono akumulatory AA 2000 mAh NiMH RTU



 Wykrywanie nieodpowiednich 
akumulatorów/baterii alkalicznych
Ta funkcja powiadamia użytkownika, gdy 
nieodpowiedni akumulator lub bateria alkaliczna 
zostanie umieszczona w ładowarce — zapewnia to 
optymalne bezpieczeństwo

Bardzo krótki czas ładowania
Ładowarka o 1-godzinnym czasie ładowania 
zapewnia pełną moc akumulatorów po zaledwie 
godzinie ładowania.

Ochrona przed odwróceniem biegunów
Ochrona przed odwróceniem biegunów zapewnia 
właściwą instalację akumulatorów w ładowarce i 
zapobiega przeładowaniu lub uszkodzeniu 
akumulatorów.

Powolne ładowanie
Podróżna ładowarka to inteligentne urządzenie 
wyposażone w funkcję powolnego ładowania. 
Umożliwia to regulację prędkości ładowania, tak aby 
akumulator był w pełni naładowany i gotowy do 
użytku.

W zestawie wtyczki różnych standardów
Dwa dodatkowe adaptery można podłączyć do 
oryginalnej wtyczki zasilacza, aby umożliwić 
korzystanie z ładowarki w krajach, które mają 
angielskie lub amerykańskie standardy gniazdek 
elektrycznych.

Dioda LED informuje o ładowaniu
Dioda LED świeci się w czasie ładowania, wyłącza się 
po jego ukończeniu i miga w przypadku umieszczenie 
niewłaściwego akumulatora w ładowarce
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Wejście zasilania
• Napięcie: 100–240 V
• Źródło zasilania: Bezpośrednie podłączenie do 

gniazdka

Ładowanie i sterowanie
• Wskaźniki ładowania: LED
• Funkcje sterowania: wykrywanie nieprawidłowych 

akumulatorów, Wykrywanie baterii alkalicznych, 
Ochrona przed odwróceniem biegunów

Moc
• Zestaw z bateriami
• Źródło zasilania: 100–240 V AC, 50/60 Hz
• Pojemność baterii: 4 x AA 2100 mAh

Charakterystyka ekologiczna
• Metale ciężkie: Bezkadmowy, Bezrtęciowy, 

Bezołowiowy
• Materiał opakowania: Tworzywo PET

Karton zewnętrzny
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

31,6 x 21,8 x 13 cm
• Waga netto: 0,8352 kg
• Waga brutto: 1,374 kg
• Ciężar opakowania: 0,5388 kg
• EAN: 87 12581 59989 8
• Liczba opakowań konsumenckich: 4

Wymiary opakowania
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

10 x 25,2 x 9,5 cm
• Waga netto: 0,2088 kg
• Waga brutto: 0,2764 kg
• Ciężar opakowania: 0,0676 kg
• EAN: 87 12581 59988 1
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Blister
•
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