
 

 

„Philips“ MultiLife
Baterijų įkroviklis

100 min.

SCB5380NB
Baterijos visiškai įkraunamos greičiau nei per 100 minučių
efektyvus energijos naudojimas
Įkraukite AA arba AAA tipo NiMH baterijas trumpiau nei per 100 minučių. Šiuo įkrovikliu vienu 
metu galima įkrauti 2 arba 4 baterijas. Įvairios apsaugos priemonės neleis baterijų perkrauti. 
Pridedamos keturios AA 2450 mAh NiMH baterijos. Įkraunamos visų prekių ženklų baterijos.

Geriausias našumas
• Apsaugo baterijas nuo perkrovimo
• Integruotas laikmatis saugo baterijas nuo perkrovos

Lengva naudoti
• Stilingas, aptakus ir kompaktiškas
• Įkraukite AA ir AAA tipo baterijas vienu įkrovikliu
• Kintamosios / nuolatinės srovės adapterį galima naudoti bet kurioje pasaulio šalyje
• Užtikrina, kad baterijas į įkroviklį įdėsite tinkamai
• Išlaikykite baterijas visuomet paruoštas naudoti
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Maitinimas
• Baterijos pridedamos
• Baterijos talpa: 4 x AA 2450 mAh
• Maitinimo šaltinis: 100–240 V kintamosios srovės, 

50/60 Hz

Ekologiškos specifikacijos
• Sunkieji metalai: Be Cd, Be Hg, Be Pb
• Pakavimo medžiaga: PET

Įkrovimas ir valdymas
• Įkrovimo srovė: 1200 mA
• Įkrovimo indikatoriai: LED
• Valdymo funkcijos: šarminių aptikimas, netinkamų 

baterijų sulaikymas, -dV, jokio perkrovimo, apsauga 
nuo trumpojo jungimo, temperatūros 
reguliatorius, netinkamas poliškumas

Išorinė kartoninė dėžutė
• Bendras svoris: 2,164 kg

• Outer carton (L x W x H): 32,7 x 20 x 16 cm
• Grynasis svoris: 1,624 kg
• Pakuotės svoris: 0,54 kg
• EAN: 87 12581 39355 7
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 4

Pakavimo matmenys
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

13,1 x 25 x 5,5 cm
• Bendras svoris: 0,464 kg
• Grynasis svoris: 0,406 kg
• Pakuotės svoris: 0,058 kg
• EAN: 87 12581 39354 0
• Pridedamų gaminių skaičius: 1
• Pakuotės tipas: Iškilimas

Maitinimo įvestis
• Maitinimo šaltinis: Laidinis su kintamosios / 

nuolatinės srovės adapteriu
• Įtampa: 100-240 V
•

Specifikacijos
Baterijų įkroviklis
100 min.  
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