
 

 

„Philips“ MultiLife
Baterijų įkroviklis

Greitasis

SCB4400NB
Greitai įkraukite AA, AAA ir 9 V akumuliatorius
šiuo greituoju įkrovikliu
„Philips“ greitasis įkroviklis įkraus AA, AAA ir 9 V akumuliatorius per 5 val. Juo galima 
atskirai įkrauti nuo 2 iki 4 akumuliatorių

Geriausias našumas
• Greitas įkrovimas
• Atvirkštinio poliškumo apsauga, kad tinkamai sudėtumėte baterijas
• Sugedusio arba šarminio akumuliatoriaus aptikimas
• „Minus dv“ aptikimas, nulinio nuolydžio aptikimas
• Automatinis išsijungimas
• Universali įtampa

Lengva naudoti
• Supakuotos AA 2600 mAh NiMH įkraunamos baterijos
• Įkrauti nuo 2 iki 4 AA, AAA ir 9 V akumuliatorių
• LED lemputė – įkrovos rodymas



 Automatinis išsijungimas
Automatinio išsijungimo funkcija sukurta tam, kad 
galėtumėte mėgautis ramybe. Kai akumuliatoriai bus 
visiškai įkrauti, įkroviklis išsijungs ir taip apsaugos 
juos nuo perkrovimo.

Sugedusio / šarminio akumuliatoriaus 
aptikimas
Naudojant šią funkciją bus pranešta, kai įdedamas 
sugedęs maitinimo elementas arba šarminis 
akumuliatorius, – taip bus garantuojamas optimalus 
saugumas

LED lemputė rodo, kad kraunama
LED lemputė užsidegs parodydama, kad vyksta 
įkrovimas, išsijungs, kai bus baigta krauti, ir mirksės, 
kai bus įdėtas sugedęs maitinimo elementas

Atvirkštinio poliškumo apsauga
Atvirkštinio poliškumo apsauga užtikrina, kad 
baterijos nebūtų kraunamos ar sugadintos jas 
netinkamai įdėjus į įkroviklį.

Greitas įkrovimas
Naudodamiesi greituoju įkrovikliu galėsite sėkmingai 
įkrauti vos per 5 val.
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Maitinimas
• Baterijos pridedamos
• Baterijos talpa: 4 x AA 2600 mAh
• Maitinimo šaltinis: 100–240 V kintamosios srovės, 

50/60 Hz

Ekologiškos specifikacijos
• Sunkieji metalai: Be Cd, Be Hg, Be Pb
• Pakavimo medžiaga: PET

Įkrovimas ir valdymas
• Įkrovimo indikatoriai: LED
• Valdymo funkcijos: šarminių aptikimas, netinkamų 

baterijų sulaikymas, -dV, jokio perkrovimo, apsauga 
nuo trumpojo jungimo, temperatūros 
reguliatorius, netinkamas poliškumas

Maitinimo įvestis
• Maitinimo šaltinis: Laidinis
• Įtampa: 100-240 V

Išorinė kartoninė dėžutė
• Bendras svoris: 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
• Grynasis svoris: 1,22 kg
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 4
• Pakuotės svoris: 0,657 kg

Pakavimo matmenys
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

10 x 25,2 x 7,5 cm
• EAN: 87 12581 60672 5
• Bendras svoris: 0,365 kg
• Grynasis svoris: 0,305 kg
• Pridedamų gaminių skaičius: 1
• Pakuotės tipas: Iškilimas
• Pakuotės svoris: 0,06 kg
•
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