
 

Philips MultiLife
Ładowarka akumulatorów

100 minut

SCB5350NB
Pełne naładowanie akumulatorów 

w ciągu 90 minut
Akumulatory AA i AAA potrzebują 90 minut na naładowanie. Ta płaska ładowarka 
umożliwia jednoczesne ładowanie od dwóch do czterech akumulatorów. Wbudowany 
zegar zatrzymuje proces po naładowaniu akumulatorów, chroniąc je przed uszkodzeniem.

Najlepsza wydajność
• Ochrona akumulatorów przed przeładowaniem

Łatwa obsługa
• Stylowa, gładka i mała konstrukcja
• Ładowanie 2 lub 4 akumulatorów jednocześnie
• Zasilacz sieciowy gotowy do użycia na całym świecie
• Akumulatory zawsze gotowe do użycia
• W zestawie znajdują się akumulatory AA 2100 mAh.
 



 Wyjątkowo mała konstrukcja
Wyjątkowo stylowa i mała konstrukcja ułatwia 
podróż oraz uprzyjemnia korzystanie z ładowarki.

Ładowanie parami
Ładowarka umożliwia ładowanie 2 lub 4 
akumulatorów jednocześnie.

Do użytku na całym świecie
Zasilacz sieciowy umożliwiający korzystanie z 
napięcia wejściowego w zakresie od 100 do 240 V. 
Dodając konwerter wtyku odpowiedni dla danego 
kraju, można używać ładowarki na całym świecie.

Inteligentna ochrona ładowania
Specjalny czujnik wykrywa stan pełnego naładowania 
akumulatorów i przełącza ładowarkę w tryb 
powolnego ładowania, co pozwala utrzymać 
całkowicie naładowane akumulatory w gotowości do 
użycia. Ochrona przed przeładowaniem zwiększa 
żywotność akumulatorów i zapobiega ich 
uszkodzeniu.

Powolne ładowanie
Wszystkie akumulatory rozładowują się w miarę 
upływu czasu. Uruchamiane automatycznie, powolne 
ładowanie pozwala na utrzymanie pełnej gotowości 
akumulatorów po umieszczeniu ich w ładowarce i 
podłączeniu do gniazdka elektrycznego.

2100 mAh MultiLife AA w zestawie
2100 mAh energii pozwala na dłuższe działanie 
odtwarzacza audio lub aparatu cyfrowego.
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Zasilanie
• Zestaw z bateriami
• Pojemność baterii/akumulatora: 2100 mAh
• Zasilanie: 100–240 V AC, 50/60 Hz

Specyfikacja techniczna
• Materiał obudowy: Tworzywo ABS

Charakterystyka ekologiczna
• Metale ciężkie: Bezkadmowy, Bezrtęciowy, 

Bezołowiowy

• Materiał opakowania: Tworzywo PET
• Rodzaj opakowania: Blister składany

Wymiary
• Wymiary blistra (S x G x W): 17 x 25 x 6 cm
• Wymiary wewnętrzne kartonu (S x G x W): 17,7 x 

27,2 x 19 cm
• Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 4
• Wymiary produktu (S x G x W): 12 x 7,5 x 

2,35 cm
• Waga produktu: 0,096 kg
•
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