
 

 

Philips MultiLife
Зарядно устройство за 
батерии

100 минути

SCB5375CB
Зарежда напълно батериите 

за до 90 минути
Зареждайте батериите тип AA и AAA на цифровата си камера за по-малко от сто минути. Това 

тънко зарядно устройство е окомплектовано с 12 V адаптер за автомобил, така че по време на 

път имате възможност да зареждате едновременно две или четири батерии. Вкл. 4 бр. батерии 

2600mAh.

Върхово качество
• Предпазва батериите ви от презареждане

Лесна употреба
• Куплунг за автомобил 12V за зареждане в автомобила
• Стилен, изчистен и компактен дизайн
• Зареждане на батерии тип AA и тип AAA с едно зарядно устройство
• AC/DC адаптерът е готов за използване навсякъде по света
• Поддържайте батериите винаги в готовност за употреба
• Включени са акумулаторни батерии 2600 mAh тип AA



 Куплунг за автомобил 12V
Зарядното устройство разполага със специален 
адаптер за гнездото за запалка на автомобила. 
Това означава, че покрай зареждането от 
електрическата мрежа, можете да правите това и 
когато сте на път.

Изключителен компактен дизайн
Изключителният стилен и компактен дизайн 
улеснява пътуването ви със зарядното устройство 
и прави още по-приятно използването.

Зареждане на тип AA и тип AAA
Зарядното устройство е предназначено за 
зареждане на батерии тип AA и тип AAA

Готов за употреба навсякъде по света
AC/DC адаптер, който може да работи с 
входящи напрежения от 100 до 240V. Само с 
добавяне на щепсел-преходник за съответната 
страна зарядното устройство може да се 
използва навсякъде по света.

Интелигентна защита при зареждане
Специален датчик реагира на пълното зареждане 
на батериите и превключва на бавно зареждане, 
за да ги поддържа напълно заредени и в 
готовност за употреба. Защитата от 
презареждане удължава живота на батериите, 
като премахва опасността от повреди вследствие 
на прекомерно зареждане.

Бавно зареждане
Всички акумулаторни батерии са податливи на 
саморазреждане с течение на времето. 
Автоматично включващото се бавно зареждане 
поддържа батериите ви заредени и в готовност за 
употреба, когато се съхраняват в зарядното 
устройство и то е включено в контакта.

Включени 2600 mAh MultiLife тип AA
Изумителната енергия от 2600 mAh поддържа 
цифровата камера и другата ви свръхгладна за 
електричество техника още по-дълго.
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Мощност
• Съдържа батерии
• Капацитет на батериите: 2600 mAh
• Захранващ блок: 100-240 V променлив ток, 50/

60 Hz

Технически спецификации
• Материал на корпуса: ABS

Екологични спецификации
• Тежки метали: без кадмий, без живак, без олово

• Материал на опаковката: PET
• Тип опаковка: Блистер тип "мида"

Размери
• Размери на блистера (ШxДxВ): 17 x 25 x 6 см
• Размери на вътрешния кашон ШxДxВ: 17,7 x 

27,2 x 19 см
• Количество в общия кашон: 4
• Размери на изделието (ШxДxВ): 12 x 7,5 x 2,35 
см

• Тегло на изделието: 0,096 кг
•
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