
 

 

Philips MultiLife
Încărcător baterii

Rapid

SCB4400NB
Încărcaţi rapid bateriile AA, AAA şi de 9 V

Cu acest Încărcător rapid
Încărcătorul rapid Philips vă va încărca bateriile AA, AAA şi de 9 V în numai 5 ore. Acest 
Încărcător rapid are flexibilitatea de a încărca separat între 2 şi 4 baterii

Performanţă superioară
• Încărcare rapidă
• Protecţie la inversarea polarităţii pentru instalarea corectă a bateriilor
• Detecţie baterie proastă sau alcalină
• Detecţie minus Delta V, Detecţie coeficient unghiular zero
• Oprire automată
• Tensiune pentru întreaga lume

Ușurinţă în utilizare
• Baterii reîncărcabile AA 2600 mAh NiMH incluse
• Încărcaţi între 2 și baterii 4 AA, AAA și de 9 V
• LED pentru indicarea nivelului de încărcare



 Oprire automată
Funcţia de oprire automată a fost concepută pentru 
a vă asigura liniștea sufletească. Atunci când bateriile 
sunt complet încărcate, încărcătorul se oprește 
pentru a le proteja împotriva supraîncărcării.

Detecţie baterie proastă/alcalină
Această funcţie vă va avertiza la introducerea unei 
baterii defecte sau alcaline pentru a asigura un nivel 
optim de siguranţă.

LED-ul indică nivelul de încărcare
Indicatorul LED se va aprinde pentru a indica 
încărcarea în curs, se va stinge atunci când încărcarea 
este finalizată și va clipi la introducerea unei baterii 
necorespunzătoare.

Protecţie la inversarea polarităţii
Protecţia la inversarea polarităţii asigură instalarea 
corectă a bateriilor în încărcător, împiedicând 
încărcarea sau deteriorarea acestora.

Încărcare rapidă
Încărcătorul rapid vă permite să fiţi gata de acţiune cu 
energie maximă în 5 ore.
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Alimentare
• Baterii incluse
• Capacitate baterie: 4 x AA 2600 mAh
• Sursă de alimentare: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Specificaţii pentru protecţia mediului
• Metale grele: Fără CD, Fără mercur, Fără plumb
• Material de împachetat: PET

Încărcare și control
• Indicatori încărcare: LED
• Funcţii de control: detectare alcalină, reţinere 

necorespunzătoare a acumulatorului, -dV, fără 
supraîncărcare, protecţie la scurtcircuit, control al 
temperaturii, polaritate greșită

Putere de intrare
• Sursă de alimentare: Cu fir
• Tensiune: 100-240 V

Cutie exterioară
• Greutate brută: 1,877 kg
• GTIN: 1 87 12581 60672 2
• Cutie exterioară (L x L x Î): 31,2 x 22,5 x 15,2 cm
• Greutate netă: 1,22 kg
• Număr de ambalaje: 4
• Greutate proprie: 0,657 kg

Dimensiunile ambalajului
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

10 x 25,2 x 7,5 cm
• EAN: 87 12581 60672 5
• Greutate brută: 0,365 kg
• Greutate netă: 0,305 kg
• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Ambalaj
• Greutate proprie: 0,06 kg
•
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