
 

 

Philips MultiLife
Batterilader

• Hurtig

SCB4400NB
Lad raskt opp AA-, AAA- og 9V-batterier

med denne hurtigladeren
Philips' hurtiglader lader opp AA-, AAA- og 9V-batteriene dine på bare 5 timer. 
Hurtigladeren har fleksibilitet til å lade 2 til 4 batterier individuelt

Topp ytelse
• Rask strømlading
• Beskyttelse mot omvendt polaritet for riktig installering av batteri
• Registrering av dårlig eller alkalisk batteri
• Registrering av negativ dv, registrering av nullinje
• Automatisk driftsstans
• Global spenning

Enkel bruk
• Lad opp 2 til 4 AA, AAA og 9V
• LED-lampe for ladeindikasjon
• AA 2100 mAh NiMH oppladbare batterier medfølger



 Automatisk driftsstans
Funksjonen automatisk driftsstans er utformet for å 
gi sinnsro. Når batteriene er fulladet, slår laderen seg 
av for å beskytte batteriene mot overlading.

Registrering av dårlig/alkalisk batteri
Denne funksjonen varsler når et dårlig knappebatteri 
eller alkalisk batteri settes inn, slik sørger den for 
optimal sikkerhet

LED-lampe indikerer lading
LED-lampen slår seg på for å indikere at enheten 
lader, slår seg av når den er fulladet og blinker når et 
dårlig knappebatteri har blitt satt inn

Beskyttelse mot omvendt polaritet
Beskyttelse mot omvendt polaritet sikrer riktig 
installering av batteri i laderen, noe som forhindrer 
at batteriene blir ladet eller skadet.

Rask strømlading
Hurtigladeren gjør at du kan være klar med maksimal 
strøm på bare fem timer.
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Drift
• Batterier følger med
• Batterikapasitet: 4 AA, 2700 mAh
• Strømforsyning: 100-240VAC, 50/60Hz

Grønne spesifikasjoner
• Tungmetaller: Kadmiumfri, Kvikksølvfritt, Blyfri
• Emballasjemateriale: PET

Lading og kontroll
• Ladeindikatorer: LED
• Kontrollfunksjoner: alkalisk registrering, 

tilbakeholdelse av dårlige batterier, -dV, ingen 
overlading, beskyttelse mot kortslutning, 
temperaturkontroll, feil polaritet

Strøminngang
• Strømforsyning: Med ledning
• Spenning: 100–240 V

Ytre eske
• Bruttovekt: 2,188 kg
• GTIN: 1 87 12581 60672 2
• Yttereske (L x B x H): 32,7 x 20 x 16 cm
• Nettovekt: 1,648 kg
• Antall emballasjer: 4
• Taravekt: 0,54 kg

Mål, emballasje
• Emballasjemål (B x H x D): 13 x 25,2 x 8,5 cm
• EAN: 87 12581 60672 5
• Bruttovekt: 0,479 kg
• Nettovekt: 0,412 kg
• Antallet produkter som følger med: 1
• Emballasjetype: Blister
• Taravekt: 0,067 kg
•
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