
 

Philips MultiLife
Încărcător baterii

200 de minute

SCB4350NB
Încărcă bateriile complet 

în maxim 200 de ore
Încarcă bateriile dvs. AA şi AAA în mai puţin de 200 de minute. 2 baterii AA de 2100 
mAh incluse.

Performanţă superioară
• Protejaţi-vă bateriile împotriva supraîncărcării

Ușor de utilizat
• Design compact, fin și elegant
• Încărcaţi baterii AA, AAA cu un singur încărcător
• Menţineţi bateriile pregătite pentru utilizare
• Sunt incluse baterii AA reîncărcabile de 2100 mAh.
 



 Design compact exclusiv
Designul compact, elegant și exclusiv facilitează 
utilizarea încărcătorului în timpul călătoriilor pentru 
un plus de distracţie.

Încărcaţi baterii AA și AAA
Încărcătorul este conceput pentru baterii AA și 
AAA.

Protecţie inteligentă pentru încărcare
Senzorul special detectează când bateriile sunt 
complet încărcate și trece în modul de încărcare 
continuă pentru a le menţine complet încărcate și 
pregătite pentru utilizare. Protecţia împotriva 
supraîncărcării prelungește viaţa bateriilor prevenind 
defecţiunile provocate de supraîncărcare.

Încărcare continuă
În timp, bateriile reîncărcabile se descarcă de la sine. 
Sistemul de încărcare continuă pornește automat și 
menţine bateriile încărcate și pregătite pentru 
utilizare dacă acestea sunt păstrate în încărcătorul 
conectat la reţeaua de alimentare.

Baterii AAA MultiLife de 2100 mAh
Cei 2100 mAh permit funcţionarea îndelungată a 
playerelor audio și a camerelor digitale.
SCB4350NB/12

Repere
Data apariţiei 2009-08-11

Versiune: 3.0.7

12 NC: 8670 000 28912
EAN: 87 12581 32913 6

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificaţiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile 
comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips 
Electronics N.V. sau a deţinătorilor lor legali.

www.philips.com
Alimentare
• Baterii incluse
• Capacitate baterie: 2100 mAh
• Alimentare: 220-240 V

Specificaţii tehnice
• Material carcasă: ABS

Specificaţii pentru protecţia mediului
• Metale grele: Fără CD, Fără mercur, Fără plumb

• Material de împachetat: PET
• Tip ambalaj: Ambalaj clemă

Dimensiuni
• Dimensiuni ambalaj (LxAxÎ): 17 x 25 x 6 cm
• Dimensiuni interioare cutie (LxAxÎ): 17,7 x 27,2 x 

19 cm
• Cantitate bax: 4
• Dimensiuni produs (LxAxÎ): 12 x 7,5 x 2,35 mm
• Greutate produs: 0,096 kg
•
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