
 

 

Philips MultiLife
Зарядно устройство за 
батерии

SCB4380NB
Зарежда напълно батериите 

за до 200 минути
Зареждайте батериите си тип AAA и AA за по-малко от 200 минути. Приложени 
са 4 батерии тип AA по 2450 mAh.

Върхово качество
• Предпазва батериите ви от презареждане

Лесна употреба
• Стилен, изчистен и компактен дизайн
• Зареждане на батерии тип AA и тип AAA с едно зарядно устройство
• Поддържайте батериите винаги в готовност за употреба
• Осигурява правилното монтиране на батериите в зарядното устройство



 

SCB4380NB/12
Дата на издаване  
2011-09-22

Версия: 2.0.4

12 NC: 8670 000 36844
EAN: 87 12581 39352 6

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без 
предупреждение. Търговските марки са собственост 
на Koninklijke Philips Electronics N.V. или на 
съответните си притежатели.

www.philips.com
Мощност
• Съдържа батерии
• Капацитет на батериите: 4 x AA 2450 mAh
• Електрозахранване: 220-240 V

Екологични спецификации
• Тежки метали: без кадмий, без живак, без олово
• Материал на опаковката: PET

Зареждане и управление
• Индикатори за зареждане: LED
• Управляващи функции: грешен поляритет, 
разпознаване на алкални батерии, разпознаване 
на повредени батерии, -dV, защита от 
прекомерно зареждане, защита от късо 
съединение, температурен регулатор

• Ток на зареждане: 550 mA

Външен кашон
• Бруто тегло: 2,756 кг

• Външен кашон (л x Ш x В): 32,7 x 20 x 16 см
• Нето тегло: 2,264 кг
• Тегло с опаковката: 0,492 кг
• EAN: 87 12581 39353 3
• Брой потребителски опаковки: 4

Габарити на опаковката
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

13,1 x 25 x 7,6 см
• Бруто тегло: 0,624 кг
• Нето тегло: 0,566 кг
• Тегло с опаковката: 0,058 кг
• EAN: 87 12581 39352 6
• Брой включени продукти: 1
• Тип опаковка: Блистер

Входяща мощност
• Електрозахранване: Адаптер AC/DC с кабел
• Напрежение: 220-240 V
•
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