
 

 

Philips MultiLife
Carregador de pilhas

Viagem

SCB4060NB
Carregar em movimento!

Com este carregador de viagem
O carregador de viagem de alta velocidade Philips é o companheiro perfeito quando se 
encontra em movimento. Equipado com tecnologia de ponta, este carregador de viagem 
repõe a alimentação dos seus dispositivos em apenas 2 horas.

Excelente desempenho
• Carregamento a alta velocidade
• Protecção contra polaridade inversa para colocação correcta das pilhas
• Detecção de pilha danificada ou alcalina
• Carregamento lento mantém a capacidade total da pilha
• Voltagem universal

Fácil de utilizar
• Carrega 2 a 4 pilhas AA e AAA
• Luz LED para indicar o carregamento
• Fichas universais incluídas para utilização em todo o mundo
• Pilhas recarregáveis AA 2000 mAh NiMH prontas a usar incluídas



 Detecção de pilha danificada/alcalina
Esta funcionalidade informá-lo-á quando for 
introduzida uma pilha danificada ou alcalina, 
assegurando, desta forma, uma segurança total

Carregamento a alta velocidade
O carregador de 1 hora permite-lhe ter novamente 
carga com potência máxima em apenas 1 hora, 
aproximadamente.

Protecção contra polaridade inversa
A protecção contra polaridade inversa garante que 
as pilhas são colocadas correctamente no 
carregador, assegurando o seu carregamento e 
evitando danos.

Carregamento lento
O carregador de viagem é um carregador inteligente 
equipado com uma funcionalidade de carregamento 
lento que ajusta o regime de carregamento para 
manter a bateria totalmente carregada e pronta a 
usar.

Fichas universais incluídas
Dois adaptadores incluídos podem ser ligados à ficha 
original permitindo-lhe utilizar o carregador em 
países com tomadas eléctricas britânicas ou 
americanas.

Luz LED indica o carregamento
A luz LED acende-se para indicar que o 
carregamento está a decorrer, apaga-se quando o 
carregamento está concluído e fica intermitente 
quando é introduzida uma pilha danificada
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Entrada de corrente
• Voltagem: 100-240 V
• Alimentação: Ligação directa à tomada eléctrica

Carregamento e controlo
• Indicadores de carga: LED
• Funções de controlo: detecção de imprecisão, 

detecção alcalina, polaridade errada

Alimentação
• Pilhas incluídas
• Alimentação: 100-240 V CA, 50/60 Hz
• Capacidade das pilhas: 4 x AA 2100 mAh

Especificações ecológ.
• Metais pesados: Sem cádmio, Sem mercúrio, Sem 

chumbo
• Gravação de CD de início sincronizado: PET

Embalagem exterior
• Embalagem exterior (C x L x A): 

31,6 x 21,8 x 13 cm
• Peso líquido: 0,8352 kg
• Peso bruto: 1,374 kg
• Tara: 0,5388 kg
• EAN: 87 12581 59989 8
• Número de embalagens para o consumidor: 4

Dimensões da embalagem
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

10 x 25,2 x 9,5 cm
• Peso líquido: 0,2088 kg
• Peso bruto: 0,2764 kg
• Tara: 0,0676 kg
• EAN: 87 12581 59988 1
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Blister
•
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