
 

 

Philips MultiLife
Nabíjačka batérií

Cestovanie

SCB4060NB
Nabíjajte na cestách!

Pomocou tejto cestovnej nabíjačky
Vysokorýchlostná cestovná nabíjačka Philips je vynikajúcim spoločníkom na cesty. Táto 
cestovná nabíjačka, vybavená najmodernejšou technológiou, doplní energiu do vašich 
zariadení už za 2 hodiny.

Špičkový výkon
• Vysokorýchlostné nabíjanie
• Ochrana proti opačnej polarite zaručí správne vloženie batérií
• Rozpoznanie chybných alebo alkalických batérií
• Postupné dobíjanie zachová úplnú kapacitu batérií
• Celosvetové napájacie napätie

Jednoduché používanie
• Nabije 2 až 4 batérie AA a AAA
• Indikátor LED na signalizáciu nabíjania
• Univerzálne konektory sú pribalené pre použitie na celom svete
• Pribalené nabíjateľné NiMH RTU batérie AA 2000 mAh



 Rozpoznanie chybných/alkalických 
batérií
Táto funkcia upozorní, keď vložíte nesprávnu 
článkovú alebo alkalickú batériu, čím zaistí optimálnu 
bezpečnosť

Vysokorýchlostné nabíjanie
1-hodinová nabíjačka umožňuje úplné nabitie a 
následnú prevádzku s maximálnym výkonom už za 
približne 1 hodinu.

Ochrana proti opačnej polarite
Ochrana proti opačnej polarite zaručí správne 
vloženie batérií do nabíjačky, takže zabráni 
nesprávnemu nabíjaniu alebo poškodeniu batérií.

Postupné dobíjanie
Táto inteligentná cestovná nabíjačka je vybavená 
funkciou postupného dobíjania, ktorá prispôsobí 
rýchlosť nabíjania tak, aby sa batéria udržiavala 
neustále úplne nabitá a pripravená na použitie.

Pribalené univerzálne konektory
Dva pribalené adaptéry, ktoré môžete pripojiť k 
sieťovej zástrčke, vám umožnia používať nabíjačku v 
krajinách s anglickou alebo americkou normou 
sieťových zásuviek.

Indikátor LED signalizuje nabíjanie
Indikátor LED sa rozsvieti, keď signalizuje 
prebiehajúce nabíjanie, zhasne po dokončení 
nabíjania a bliká pri vložení zlého článku batérie
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Príkon
• Napätie: 100 - 240 V
• Zdroj napájania: Priame sieťové napájanie

Nabíjanie a ovládanie
• Indikátory nabíjania: LED
• Funkcie ovládania: zaznamenanie chybného 

akumulátora, detekcia alkalických batérií, 
nesprávna polarita

Príkon
• Batérie pribalené: áno
• Zdroj napájania: 100-240 VAC, 50/60 Hz
• Kapacita batérií: 4 x AA 2100 mAh

"Green" špecifikácie
• Ťažké kovy: Bez Cd, Bez Hg, Bez Pb (olova)
• Baliaci materiál: PET

Vonkajší kartón
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 31,6 x 21,8 x 13 cm
• Hmotnosť netto: 0,8352 kg
• Hmotnosť brutto: 1,374 kg
• Hmotnosť obalu: 0,5388 kg
• EAN: 87 12581 59989 8
• Počet užívateľských balení: 4

Rozmery balenia
• Rozmery balenia (Š x V x H): 10 x 25,2 x 9,5 cm
• Hmotnosť netto: 0,2088 kg
• Hmotnosť brutto: 0,2764 kg
• Hmotnosť obalu: 0,0676 kg
• EAN: 87 12581 59988 1
• Počet zabalených kusov výrobkov: 1
• Typ balenia: Balenie blister
•
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