
 

 

Philips MultiLife
Batterioplader

Hurtig

SCB4400NB
Oplad hurtigt AA-, AAA- og 9 V-batterier

med denne hurtige oplader
Philips' hurtigoplader oplader dine AA-, AAA- og 9 V-batterier på bare 5 timer. Denne 
hurtige oplader er så fleksibel, at den kan oplade 2 til 4 batterier individuelt

Topydelse
• Hurtig opladning
• Beskyttelse mod, at batterierne sættes omvendt i
• Registrering af defekte batterier og alkalinebatterier
• Registrering af minus dv, registrering af zero slope
• Automatisk nedlukning
• Spænding til brug i hele verden

Brugervenlig
• Medfølgende, genopladelige AA 2600 mAh NiMH-batterier
• Oplad 2 til 4 AA, AAA og 9 V
• LED-lys til indikation af opladning



 Automatisk nedlukning
Den automatiske nedlukning er designet, for at du 
kan få fred i sjælen. Når batterierne er fuldt 
opladede, slukkes opladeren, så batterierne 
beskyttes mod overopladning.

Registrering af defekte batterier og 
alkalinebatterier
Denne funktion giver dig besked, hvis du isætter et 
dårligt celle- eller alkaline-batteri, hvilket sikrer, at 
man får den bedste sikkerhed

LED-lys indikerer opladning
LED-lys tændes for at indikere, at opladningen er i 
gang, slukkes, når opladningen er afsluttet, og blinker, 
hvis du isætter et dårligt batteri

Beskyttelse mod, at batterierne sættes 
omvendt i
Beskyttelse mod, at batterierne sættes omvendt i 
opladeren, så du undgår at beskadige batterierne.

Hurtig opladning
Med den hurtige oplader kan du få dine enheder 
gjort køreklare med maksimal strøm i løbet af blot 5 
timer.
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Strøm
• Batterier inkluderet
• Batterikapacitet: 4 x AA 2600 mAh
• Strømforsyning: 100-240 VAC, 50/60 Hz

Miljøspecifikationer
• Tungmetaller: Fri for Cd, Kviksølvfri, Blyfri
• Pakkemateriale: PET

Opladning & betjening
• Opladningsindikatorer: LED
• Kontrolgrænseflade: registrering af alkaline, forkert 

batteriopbevaring, -dV, ingen overopladning, 
beskyttelse mod kortslutning, temperaturkontrol, 
batterierne er vendt forkert

Strømindtag
• Strømforsyning: Med ledning
• Spænding: 100-240 V

Yderemballage
• Bruttovægt: 1,877 kg
• GTIN: 1 87 12581 60672 2
• Ydre indpakning (L x B x H): 31,2 x 22,5 x 15,2 cm
• Nettovægt: 1,22 kg
• Antal forbrugeremballager: 4
• Taravægt: 0,657 kg

Emballagens mål
• Mål på emballage (B x H x D): 10 x 25,2 x 7,5 cm
• EAN: 87 12581 60672 5
• Bruttovægt: 0,365 kg
• Nettovægt: 0,305 kg
• Antal medfølgende produkter: 1
• Emballagetype: Blister
• Taravægt: 0,06 kg
•
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