
 

 

Philips MultiLife
Carregador de pilhas

Rápido

SCB4400NB
Carrega rapidamente pilhas AA, AAA e de 9 V
Com este carregador rápido
O carregador rápido Philips irá carregar as suas pilhas AA, AAA e de 9 V em apenas 5 
horas. Este carregador rápido tem a flexibilidade de poder carregar 2 a 4 pilhas 
individualmente

Excelente desempenho
• Alimentação de carga rápida
• Protecção contra polaridade inversa para colocação correcta das pilhas
• Detecção de pilha danificada ou alcalina
• Detecção de delta V negativo, detecção de voltagem zero
• Desligar automático
• Voltagem universal

Fácil de utilizar
• Pilhas recarregáveis AA 2600 mAh NiMH incluídas
• Carrega 2 a 4 AA, AAA e de 9 V
• Luz LED para indicar o carregamento



 Desligar automático
A função de desligar automático foi concebida para 
proporcionar tranquilidade. Quando as pilhas 
estiverem totalmente carregadas, o carregador 
desligar-se-á para as proteger contra sobrecargas.

Detecção de pilha danificada/alcalina
Esta funcionalidade informá-lo-á quando for 
introduzida uma pilha danificada ou alcalina, 
assegurando, desta forma, uma segurança total

Luz LED indica o carregamento
A luz LED acende-se para indicar que o 
carregamento está a decorrer, apaga-se quando o 
carregamento está concluído e fica intermitente 
quando é introduzida uma pilha danificada

Protecção contra polaridade inversa
A protecção contra polaridade inversa garante que 
as pilhas são colocadas correctamente no 
carregador, assegurando o seu carregamento e 
evitando danos.

Alimentação de carga rápida
O carregador rápido permite-lhe ter novamente 
carga com potência máxima em apenas 5 horas.
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Alimentação
• Pilhas incluídas
• Capacidade das pilhas: 4 x AA 2600 mAh
• Alimentação: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Especificações ecológ.
• Metais pesados: Sem cádmio, Sem mercúrio, Sem 

chumbo
• Gravação de CD de início sincronizado: PET

Carregamento e controlo
• Indicadores de carga: LED
• Funções de controlo: detecção alcalina, detecção 

de imprecisão, -dV, sem sobrecarga, protecção 
contra curto-circuito, controlo de temperatura, 
polaridade errada

Entrada de corrente
• Alimentação: Com fios
• Voltagem: 100-240 V

Embalagem exterior
• Peso bruto: 1,877 kg
• GTIN: 1 87 12581 60672 2
• Embalagem exterior (C x L x A): 

31,2 x 22,5 x 15,2 cm
• Peso líquido: 1,22 kg
• Número de embalagens para o consumidor: 4
• Tara: 0,657 kg

Dimensões da embalagem
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

10 x 25,2 x 7,5 cm
• EAN: 87 12581 60672 5
• Peso bruto: 0,365 kg
• Peso líquido: 0,305 kg
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Blister
• Tara: 0,06 kg
•
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