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Maximální příkon
• Konektor: Evropa
• Napájení: Propojen s AC/DC adaptérem
• Napětí: 220-240 V

Nabíjení & Ovládání
• Nabíjecí proud: 2100 mA
• Indikace nabíjení: LED
• Doba nabíjení: 60 minut
• Kontrola funkcí: rozpoznání alkalických článků, 

ochrana proti zkratu, kapkové dobíjení, chybná 
polarita

Spotřeba
• Kapacita baterie: AA, 2300 mAh

• Baterie dodávány s přístrojem: Ano
• Napájení: Střídavý proud 100-240 V, 50/60 Hz

Ekologické specifikace
• Těžké kovy: Bez kadmia, Bez rtuti, Bez olova
• Balicí materiál: PET

Rozměry
• Rozměry plastového balení (ŠxHxV): 17 x 25 x 

9 cm
• Vnitřní rozměry krabice (ŠxHxV): 26,6 x 28,7 x 

20 cm
• Počet kusů ve velkoobchodním balení: 4
•

Nabíječka baterií
1 hodina  
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