
 

 

Philips MultiLife
Încărcător baterii

Voiaj

SCB4060NB
Încărcaţi în mişcare!

Cu acest Încărcător de voiaj
Încărcătorul de voiaj Philips de mare viteză reprezintă însoţitorul perfect în călătorii. 
Prevăzut cu tehnologie de ultimă generaţie, acest Încărcător de voiaj vă realimentează 
dispozitivele în numai 2 ore.

Performanţă superioară
• Încărcare de mare viteză
• Protecţie la inversarea polarităţii pentru instalarea corectă a bateriilor
• Detecţie baterie proastă sau alcalină
• Încărcare continuă menţine capacitatea maximă a bateriei
• Tensiune pentru întreaga lume

Ușurinţă în utilizare
• Încarcă 2–4 baterii AA și AAA
• LED pentru indicarea nivelului de încărcare
• Mufele Worldplug au fost adăugate pentru a permite utilizarea globală
• Baterii reîncărcabile RTU AA 2000 mAh NiMH incluse



 Detecţie baterie proastă/alcalină
Această funcţie vă va avertiza la introducerea unei 
baterii defecte sau alcaline pentru a asigura un nivel 
optim de siguranţă.

Încărcare de mare viteză
Încărcătorul de 1 oră vă permite să fiţi gata de 
acţiune cu maximum de energie în numai 
aproximativ 1 oră.

Protecţie la inversarea polarităţii
Protecţia la inversarea polarităţii asigură instalarea 
corectă a bateriilor în încărcător, împiedicând 
încărcarea sau deteriorarea acestora.

Încărcare continuă
Încărcătorul de voiaj este un mic încărcător dotat cu 
funcţia de încărcare continuă care reglează rata de 
încărcare pentru a menţine bateria complet încărcată 
și gata de utilizare.

Mufe Worldplug incluse
Cele 2 adaptoare incluse pot fi conectate la mufa 
originală pentru a vă permite să utilizaţi încărcătorul 
în ţări cu reţele de alimentare tip UK sau US.

LED-ul indică nivelul de încărcare
Indicatorul LED se va aprinde pentru a indica 
încărcarea în curs, se va stinge atunci când încărcarea 
este finalizată și va clipi la introducerea unei baterii 
necorespunzătoare.
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Putere de intrare
• Tensiune: 100-240 V
• Sursă de alimentare: Conectare directă de la priză

Încărcare și control
• Indicatori încărcare: LED
• Funcţii de control: reţinere necorespunzătoare a 

acumulatorului, detectare alcalină, polaritate 
greșită

Alimentare
• Baterii incluse
• Sursă de alimentare: 100-240 V CA, 50/60 Hz
• Capacitate baterie: 4 x AA 2100 mAh

Specificaţii pentru protecţia mediului
• Metale grele: Fără CD, Fără mercur, Fără plumb
• Material de împachetat: PET

Cutie exterioară
• Cutie exterioară (L x L x Î): 31,6 x 21,8 x 13 cm
• Greutate netă: 0,8352 kg
• Greutate brută: 1,374 kg
• Greutate proprie: 0,5388 kg
• EAN: 87 12581 59989 8
• Număr de ambalaje: 4

Dimensiunile ambalajului
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

10 x 25,2 x 9,5 cm
• Greutate netă: 0,2088 kg
• Greutate brută: 0,2764 kg
• Greutate proprie: 0,0676 kg
• EAN: 87 12581 59988 1
• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Ambalaj
•
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