
 

 

Philips MultiLife
Batterijoplader

1 uur

SCB5660NB
2 tot 4 AA-/AAA-batterijen opladen in 1 uur
Met de Hi Speed Charger
Met de Philips Hi Speed Charger laadt u batterijen thuis en onderweg razendsnel op. 
Dankzij de geavanceerde technologie geeft deze snellader uw apparaten in ongeveer een 
uur weer de benodigde energie.

Topprestaties
• Razendsnel maximaal opladen
• Beveiliging tegen onjuiste polariteit voor juiste plaatsing van batterijen
• Detectie van defecte batterijen of alkalinebatterijen
• Automatische uitschakeling
• Minus delta V-detectie, detectie batterij vol
• Alle voltages

Gebruiksgemak
• Laadt 2 tot 4 AA- en AAA-batterijen op
• LED-lampje voor oplaadstatus
• Oplaadbare AA NiMH-batterijen van 2100 mAh meegeleverd



 Detectie van defecte batterijen/
alkalinebatterijen
Deze functie geeft een melding als er een defecte 
batterij of alkalinebatterij wordt geplaatst voor een 
optimale veiligheid

Razendsnel maximaal opladen
Met de 1 hour Charger hebt u al uw batterijen 
binnen ongeveer 1 uur volledig opgeladen.

LED-lampje geeft oplaadstatus aan
Het LED-lampje gaat branden als de batterijen 
worden opgeladen, gaat uit als het opladen is 
voltooid en knippert als er een defecte batterij is 
geplaatst

Beveiliging tegen onjuiste polariteit
De beveiliging tegen onjuiste polariteit zorgt ervoor 
dat batterijen op de juiste manier in de oplader 
worden geplaatst en de batterijen bij onjuiste 
plaatsing niet worden opgeladen of beschadigd 
raken.

Alle voltages
Doordat deze oplader geschikt is voor alle voltages, 
is hij uw perfecte reisgenoot

Automatische uitschakeling
De functie voor automatische uitschakeling is 
ontworpen voor uw gemak. Als de batterijen 
volledig zijn opgeladen, wordt de oplader 
uitgeschakeld om overlading te voorkomen.
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Vermogen
• Inclusief batterijen
• Batterijcapaciteit: 4 x AA, 2700 mAh
• Stroomvoorziening: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz

Ecologische specificaties
• Zware metalen: Cadmiumvrij, Kwikvrij, Loodvrij
• Verpakkingsmateriaal: PET

Opladen en bedienen
• Oplaadindicatoren: LED
• Bedieningsfuncties: alkalinedetectie, detectie van 

een slechte batterij, -dV, geen overbelasting, 
bescherming tegen kortsluiting, 
temperatuurregeling, onjuiste polariteit

Omdoos
• Brutogewicht: 2,217 kg
• Omdoos (L x B x H): 29 x 27,2 x 15,2 cm

• Nettogewicht: 1,508 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,709 kg
• EAN: 87 12581 40117 7
• Aantal consumentenverpakkingen: 4

Afmetingen van de verpakking
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

10 x 25,2 x 8,5 cm
• Brutogewicht: 0,441 kg
• Nettogewicht: 0,377 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,064 kg
• EAN: 87 12581 40115 3
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Blister

Ingangsvermogen
• Stroomvoorziening: Met AC/DC-adapter
• Voltage: 100 - 240 V
•

Specificaties
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1 uur
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