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Lader ett til fire AA-batterier 

på under 45 minutter
Lad AA- og AAA-batteriene dine på opptil 45 minutter. Denne laderen lader ett til fire 
AA- eller AAA-batterier samtidig. Den innebygde klokken stopper prosessen når 
batteriet er fullt og forhindrer dermed at batteriet blir skadet.

Topp ytelse
• Beskytter batteriene dine mot overlading

Enkel bruk
• Lad AA- og AAA-batterier i én lader
• Lader to eller fire batterier samtidig
• Universaladapteren kan brukes over hele verden
• Sørg for at batteriene alltid er klare for bruk
• 2300 mAh, oppladbare AA-batterier følger med
 



 Lad AA og AAA
Laderen er utviklet for å lade AA- og AAA-batterier.

Lad i par
Laderen er utviklet for å lade to eller fire batterier 
samtidig.

Klar for bruk over hele verden
En universaladapter som kan brukes med en 
inngangsspenning på 100 til 240 V. Ved å bruke en 
støpseladapter for det ønskede landet kan laderen 
brukes verden over.

Smartladerbeskyttelse
Den spesielle sensoren oppdager når batteriene er 
fulladet og bytter til vedlikeholdslading for å holde 
batteriene dine fulladet og klare til bruk. 
Beskyttelsen mot overlading forlenger levetiden til 
batteriene ved å forhindre skade som forårsakes av 
overlading.

Vedlikeholdslading
Alle oppladbare batterier lekker over tid. 
Vedlikeholdsladingen som starter automatisk, sørger 
for at batteriene er fulle, og at de er klare for bruk 
når de beholdes i laderen og den er koblet til 
stikkontakten.

2300 mAh MultiLife AA følger med
2300 mAh strømkapasitet sørger for at lydspilleren 
eller digitalkameraet varer lenger.
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Strøminngang
• Plugg: Europa
• Strømforsyning: Med ledning med AC/DC-adapter
• Spenning: 220–240 V

Lading og kontroll
• Ladestrøm: 2100 mA
• Ladeindikatorer: LED
• Ladetid: 60 minutter
• Kontrollfunksjoner: alkalisk registrering, 

beskyttelse mot kortslutning, vedlikeholdslading, 
feil polaritet

Strøm
• Batterikapasitet: AA, 2300 mAh
• Batterier følger med
• Strømforsyning: 100-240VAC, 50/60Hz

Grønne spesifikasjoner
• Tungmetaller: Kadmiumfri, Kvikksølvfritt, Blyfri
• Emballasjemateriale: PET

Mål
• Mål, blister (BxDxH): 17 x 25 x 9 cm
• Indre mål, eske (BxDxH): 26,6 x 28,7 x 20 cm
• Hovedeskekvantum: 4
•
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