
 

Philips MultiLife
Ładowarka akumulatorów

SCB4330CB
Pełne naładowanie akumulatorów 

w ciągu 200 minut
Umożliwia ładowanie akumulatorów AA lub AAA w czasie krótszym niż 200 minut. W 
zestawie znajdują się 4 akumulatory AA 2100 mAh oraz zasilacz samochodowy.

Najlepsza wydajność
• Ochrona akumulatorów przed przeładowaniem

Łatwa obsługa
• Wtyk samochodowy 12 V umożliwiający ładowanie w samochodzie
• Stylowa, gładka i mała konstrukcja
• Ładowanie akumulatorów AA i AAA w jednej ładowarce
• Zasilacz sieciowy gotowy do użycia na całym świecie
• Prawidłowe wkładanie akumulatora do ładowarki
• Akumulatory zawsze gotowe do użycia
• W zestawie znajdują się akumulatory AA 2100 mAh.
 



 Wtyk samochodowy 12 V
Ładowarka jest wyposażona w specjalny adapter 
pasujący do gniazda zapalniczki samochodowej. 
Oznacza to, że ładowanie może odbywać się nie 
tylko w domowej sieci elektrycznej, ale także w 
podróży.

Wyjątkowo mała konstrukcja
Wyjątkowo stylowa i mała konstrukcja ułatwia 
podróż oraz uprzyjemnia korzystanie z ładowarki.

Ładowanie akumulatorów AA i AAA
Ładowarka umożliwia ładowanie akumulatorów AA i 
AAA.

Inteligentna ochrona ładowania
Specjalny czujnik wykrywa stan pełnego naładowania 
akumulatorów i przełącza ładowarkę w tryb 
powolnego ładowania, co pozwala utrzymać 
całkowicie naładowane akumulatory w gotowości do 
użycia. Ochrona przed przeładowaniem zwiększa 
żywotność akumulatorów i zapobiega ich 
uszkodzeniu.

Powolne ładowanie
Wszystkie akumulatory rozładowują się w miarę 
upływu czasu. Uruchamiane automatycznie, powolne 
ładowanie pozwala na utrzymanie pełnej gotowości 
akumulatorów po umieszczeniu ich w ładowarce i 
podłączeniu do gniazdka elektrycznego.
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Zasilanie
• Pojemność baterii/akumulatora: 2100 mAh
• Zestaw z bateriami
• Zasilanie: 100–240 V AC, 50/60 Hz

Charakterystyka ekologiczna
• Metale ciężkie: Bezkadmowy, Bezrtęciowy, 

Bezołowiowy
• Materiał opakowania: Tworzywo PET

Karton zewnętrzny
• EAN: 87 12581 41323 1
• Liczba opakowań konsumenckich: 4
• Waga brutto: 2,86 kg
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

32,7 x 20 x 19 cm

• Waga netto: 2,32 kg
• Ciężar opakowania: 0,54 kg

Wymiary opakowania
• EAN: 87 12581 41320 0
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Blister
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

13 x 25 x 6 cm
• Waga brutto: 0,638 kg
• Waga netto: 0,58 kg
• Ciężar opakowania: 0,058 kg

Ładowanie i sterowanie
• Prąd ładowania: 550 mA
•
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