
 

 

Philips MultiLife
Akkutöltő

200 perces

SCB4355CB
Teljes töltés akár 

200 perc alatt
Töltse fel az AA és AA akkumulátorokat kevesebb, mint 200 perc alatt. 4 x 2300 mAh-s 
AA akkumulátor és autós adapter mellékelve.

Kiváló teljesítmény
• Megakadályozza az akkumulátorok túltöltését

Egyszerű használat
• 12 V-os csatlakozó az autóban történő töltéshez
• Stílusos, kellemes és kompakt kialakítás
• AA és AAA akkumulátorok töltése egyetlen töltővel
• Tartsa az akkumulátorokat mindig használatra készen
• 2300 mAh-s AA akkumulátorokkal



 12 V-os autós csatlakozó
A töltő speciális adapterrel rendelkezik, amely 
illeszkedik autója szivargyújtó-csatlakozójába. 
Segítségével nem csak hálózatról, hanem utazás 
közben is feltöltheti akkumulátorait.

Különleges, kompakt kialakítás
A különleges stílusos és kompakt kialakításnak 
köszönhetően könnyebb a töltővel utazni és 
használata még több élményt nyújt.

AA és AAA akkumulátorokhoz alkalmas
A töltő AA és AAA akkumulátorok töltésére 
alkalmas.

Intelligens töltésvédelem
A speciális érzékelő észleli, amikor az akkumulátorok 
teljesen feltöltődtek, és a töltőt átkapcsolja 
csepptöltésre, hogy akkumulátorait teljesen 
feltöltött és használatra kész állapotban tartsa. A 
túltöltés elleni védelem meghosszabbítja az 
akkumulátorok élettartamát, mert megakadályozza a 
túltöltés okozta károsodást.

Csepptöltés
Minden akkumulátorra jellemző probléma, hogy a 
töltöttségi szint az idő múlásával használat nélkül is 
csökken. Az automatikus indítású csepptöltésnek 
köszönhetően azonban akkumulátorai mindig 
feltöltött és használatra kész állapotban lesznek, ha a 
hálózatra csatlakoztatott töltőben tárolja őket.

2300 mAh-s MultiLife AA 
akkumulátorral
A 2300 mAh energiával az audiolejátszó és a digitális 
fényképezőgép hosszabb ideig működik.
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Tápkapcsoló
• Tartozék elemek: Van
• Akkumulátorkapacitás: 2300 mAh
• Áramellátás: 220-240 V

Műszaki adatok
• készülékház anyaga: ABS

Környezetvédelmi adatok
• Nehézfémek: Kadmiummentes, Higanymentes, 

Ólommentes

• Csomagolóanyag: PET
• Csomagolás típusa: kagylóhéj fólia

Méretek
• Fólia méretei (sz x mé x ma): 17 x 25 x 6 cm
• Belső kartondoboz méretei (szxméxma): 17,7 x 

27,2 x 19 cm
• Fő kartondoboz mennyisége: 4
• Termék méretei (sz x mé x ma): 12 x 7,5 x 2,35 

mm
• Termék tömege: 0,096 kg
•
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