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Effekt
• Batterier medföljer
• Batterikapacitet: 2 100 mAh, 800 mAh och 

bilkontakt
• Strömförsörjning: 100-240 VAC, 50/60 Hz

Tekniska specifikationer
• Hölje, material: ABS

Miljöpolicy
• Tungmetaller: CD-fri, Hg-fri, Pb-fri
• Förpackningsmaterial: PET
• Förpackningstyp: Clamshell-blister

Mått
• Blistermått (B x D x H): 32 x 35 x 11 cm
• Inre kartongmått (B x D x H): 32,4 x 35,4 x 30 cm
• Antal i förpackning: 4
• Yttre kartongmått (B x D x H): 354 x 324 x 300
•

Batteriladdare
15 minuter Allt-i-ett 

Specifikationer

Publiceringsdatum  
2008-09-21

Version: 1.0.3

12 NC: 9082 100 07953
EAN: 87 10895 95943 8

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående 
meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips 
Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com
SCB7

Produkt

12 V bilko
Laddaren h
cigarettänd
batterierna

Ladda AA
Du kan lad

Ladda pa
Du kan lad

Klar för a
En nätadap
mellan 100
världen gen
kontaktomv

Smart lad
Den särskil
fulladdade 
batterierna
användning
batterierna
som kan sk

Reseskyd
Det tåliga s
reser.

Världsko
Två medföl
originalström
i länder me

800 mAh
Kapaciteten
ljudspelare 

2 100 mA
Kapaciteten
ljudspelare 
560CB

fördelar

ntakt
ar en särsk
aruttaget i b
 även när d

 och AA
da AA- och 

rvis
da två eller 

nvändnin
ter som ka
 och 240 V
om att helt
andlare för

dningssk
da sensorn 
och slår öve
 fortsätter a
. Skyddet m
s livslängd g
ada dem.

d
kyddet skyd

ntakter m
jande adap

kontakten
d engelska 

 MultiLife
 på 800 m
eller digitalk

h, MultiL
 på 2 100 
eller digitalk
ild adapter som passar i 
ilen. Det innebär att du kan ladda 
u är på resande fot.

A
AAA-batterier i laddaren.

fyra batterier samtidigt i laddaren.

g i hela världen
n användas vid inspänningar på 
. Du kan använda laddaren i hela 
 enkelt använda en 
 det land du befinner dig i.

ydd
känner av när batterierna är 
r till underhållsladdning så att 
tt vara fulladdade och klara för 
ot överladdning förlänger 
enom att förhindra överladdning 

dar produkten mot stötar när du 

edföljer
trar som kan anslutas till 
 så att du kan använda laddaren 
eller amerikanska strömuttag.

 AAA medföljer
Ah gör att du kan använda din 
amera längre.

ife AA medföljer
mAh gör att du kan använda din 
amera längre.
/12

http://www.philips.com

