
 

 

Philips MultiLife
Akkutöltő

Gyorstöltő

SCB4400NB
Töltse fel gyorsan AA, AAA és 9 V-os akkumulátorait
Ezzel a gyorstöltővel
A Philips gyorstöltő mindössze 5 óra alatt tölti fel az AA, az AAA és a 9 V-os 
akkumulátorokat. A gyorstöltővel egyszerre 2-4 akkumulátort tölthet külön-külön.

Kiváló teljesítmény
• Gyors akkumulátortöltés
• A fordított polaritás elleni védelem biztosítja az akkumulátorok megfelelő behelyezését
• Hibás vagy alkáli elemek felismerése
• mínusz dV detektálás/„nulla meredekség” detektálás
• Automatikus kikapcsolás
• Univerzális feszültségválasztás

Egyszerű használat
• AA 2600 mAh-s NiMH akkumulátorok mellékelve
• 2-4 db AA, AAA és 9 V-os akkumulátor töltése
• LED-es töltésjelző fény



 Automatikus kikapcsolás
Az automatikus kikapcsolás funkciót a teljes 
nyugalom biztosítására tervezték. Ha az 
akkumulátorok feltöltődtek, a túltöltés elkerülése 
érdekében a töltés kikapcsol.

Hibás/alkáli elemek felismerése
A készülék a maximális biztonság érdekében jelzi, ha 
hibás akkumulátort vagy alkáli elemet helyezett be.

A töltést LED-fény jelzi
A töltés során a LED folyamatosan világít, majd a 
töltés végeztével kikapcsol, a hibás akkumulátor/
elem behelyezését pedig villogással jelzi

Fordított polaritás elleni védelem
A fordított polaritás elleni védelem biztosítja az 
akkumulátorok megfelelő behelyezését a töltőbe, 
ezzel megakadályozza a rosszul behelyezett 
akkumulátorok töltését és károsodását.

Gyors akkumulátortöltés
A gyorstöltővel mindössze kb. 5 óra alatt maximális 
töltöttségi szintet érhet el.
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Tápellátás
• Tartozék akkumulátorok
• Akkumulátorkapacitás: 4 x AA, 2600 mAh
• Tápegység: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Környezetvédelmi adatok
• Nehézfémek: Kadmiummentes, Higanymentes, 

Ólommentes
• Csomagolóanyag: PET

Töltés és kezelés
• Töltésjelzők: LED
• Kezelő funkciók: alkáli elem érzékelése, hibás akku 

jelzése, -dV, nincs túltöltés, rövidzár elleni 
védelem, hőfokszabályozás, hibás polaritás

Tápfeszültség bemenet
• Tápegység: Vezetékes
• Feszültség: 100-240 V

Külső kartondoboz
• Bruttó tömeg: 1,877 kg
• GTIN: 1 87 12581 60672 2
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

31,2 x 22,5 x 15,2 cm
• Nettó tömeg: 1,22 kg
• Fogyasztói csomagolások száma: 4
• Táratömeg: 0,657 kg

Méret csomagolással együtt
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

10 x 25,2 x 7,5 cm
• EAN: 87 12581 60672 5
• Bruttó tömeg: 0,365 kg
• Nettó tömeg: 0,305 kg
• Mellékelt termékek száma: 1
• Csomagolás típusa: Fólia
• Táratömeg: 0,06 kg
•
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