
 

 

Philips MultiLife
Bateriju lādētājs

Ātrs

SCB4400NB
Ātri uzlādējiet AA, AAA un 9V baterijas

Ar šo ātro lādētāju
Philips ātrais lādētājs uzlādēs jūsu AA, AAA un 9V baterijas jau 5 stundu laikā. Šis ātrais 
lādētājs var atsevišķi uzlādēt 2 līdz 4 baterijas

Vislabākā veiktspēja
• Ātra strāvas uzlāde
• Aizsardzība pret apgrieztu polaritāti pareizai bateriju ievietošanai
• Bojātas vai sārmu baterijas noteikšana
• Mīnusa dv/nulles novirzes noteikšana
• Automātiska izslēgšanās
• Spriegums izmantošanai visā pasaulē

Vienkārša izmantošana
• Komplektācijā AA 2600 mAh NiMH uzlādējamās baterijas
• Uzlādējiet 2 līdz 4 AA, AAA un 9V baterijas
• LED indikators uzlādes norādīšanai



 Automātiska izslēgšanās
Automātiskās izslēgšanās funkcija izstrādāta jūsu 
sirdsmieram. Kad baterijas ir pilnībā uzlādētas, 
lādētājs izslēgsies, lai aizsargātu tās pret pārlādi.

Bojātas/sārmu baterijas noteikšana
Šī funkcija brīdinās, ja tiks ievietota baterija ar bojātu 
elementu vai sārmu baterija, sniedzot optimālu 
drošību

LED indikators norāda par uzlādi
LED indikators iedegsies, lai norādītu uzlādes norisi, 
nodzisīs, kad uzlāde būs pabeigta, un mirgos, ja tiks 
ievietota bojāts elements

Aizsardzība pret apgrieztu polaritāti
Aizsardzība pret apgrieztu polaritāti nodrošina 
pareizu bateriju ievietošanu lādētājā, novēršot 
bateriju nepareizu uzlādi vai bojājumus.

Ātra strāvas uzlāde
Ātrais lādētājs sniedz iespēju pilnībā uzlādēt un 
darbināt ierīci ar maksimālo jaudu jau pēc 5 stundām.
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Strāvas padeve
• Baterijas iekļautas
• Baterijas jauda: 4 x AA 2600 mAh
• Barošanas avots: 100–240 V maiņstrāva, 50/60 Hz

Ekoloģiskās specifikācijas
• Smagie metāli: Nesatur Cd, Nesatur Hg, Nesatur 

Pb
• Iesaiņojuma materiāls: PET

Uzlādēšana un kontrole
• Uzlādes indikatori: gaismas diode
• Kontroles funkcijas: sārma noteikšana, nederīgas 

baterijas noteikšana, -dV, bez pārlādēšanas, 
aizsardzība pret īssavienojumu, Temperatūras 
vadība, nepareiza polaritāte

Ieejas strāva
• Barošanas avots: Izmantojams ar vadu
• Spriegums: 100-240 V

Ārējā kartona kaste
• Bruto svars: 1,877 kg
• GTIN: 1 87 12581 60672 2
• Outer carton (L x W x H): 31,2 x 22,5 x 15,2 cm
• Neto svars: 1,22 kg
• Patēriņa iesaiņojumu skaits: 4
• Taras svars: 0,657 kg

Iesaiņojuma izmēri
• Iesaiņojuma izmēri (W x H x D): 

10 x 25,2 x 7,5 cm
• EAN: 87 12581 60672 5
• Bruto svars: 0,365 kg
• Neto svars: 0,305 kg
• Iekļauto produktu skaits: 1
• Iesaiņojuma veids: Kabata
• Taras svars: 0,06 kg
•
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