
 

 

Philips MultiLife
Φορτιστής μπαταρίας

1 ώρα

PNM1000
Πλήρης φόρτιση 1 έως 4 μπαταριών 

AA σε λιγότερο από 45 λεπτά
Φορτίστε τις μπαταρίες σας AA και AAΑ σε έως σαράντα πέντε λεπτά. Αυτός ο επαναφορτιστής 

φορτίζει μία έως τέσσερις μπαταρίες AA ή AAA ταυτόχρονα. Ο ενσωματωμένος 

χρονοδιακόπτης σταματά τη διαδικασία όταν η μπαταρία γεμίσει, αποτρέποντας έτσι πιθανές 

βλάβες.

Κορυφαία απόδοση
• Προστατεύει τις μπαταρίες σας από υπερφόρτιση

Ευκολία στη χρήση
• Φόρτιση μπαταριών AA και AAA σε ένα φορτιστή
• Φορτίζει 2 ή 4 μπαταρίες ταυτόχρονα
• Το τροφοδοτικό AC/DC είναι έτοιμο για παγκόσμια χρήση
• Για μπαταρίες πάντα έτοιμες για χρήση
• Συμπεριλαμβάνονται επαναφορτιζόμενες μπαταρίες 2100 mAh AA.



 Φόρτιση AA και AAA
Ο φορτιστής είναι σχεδιασμένος για μπαταρίες 
AA και AAA.

Φόρτιση σε ζεύγη
Ο φορτιστής είναι σχεδιασμένος για 2 ή 4 
μπαταρίες ταυτόχρονα.

Έτοιμο για παγκόσμια χρήση
Τροφοδοτικό AC/DC με δυνατότητα χειρισμού 
τάσεων εισόδου 100 έως 240 V. Με έναν απλό 
μετατροπέα βύσματος ο φορτιστής μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί σε όλο τον κόσμο.

Προστασία έξυπνης φόρτισης
Ο ειδικός αισθητήρας εντοπίζει πότε είναι 
πλήρως φορτισμένες οι μπαταρίες, και μεταβαίνει 
σε φόρτιση ροής για να διατηρήσει τις μπαταρίες 
σας γεμάτες και έτοιμες για χρήση. Η προστασία 
από υπερφόρτιση παρατείνει τη διάρκεια ζωής 
εμποδίζοντας τις όποιες βλάβες από 
υπερφόρτιση.

Φόρτιση ροής
Όλες οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες 
αυτοεκφορτίζονται με το χρόνο. Η αυτόματη 
έναρξη φόρτισης ροής διατηρεί τις μπαταρίες 
γεμάτες και έτοιμες για χρήση όταν είναι μέσα σε 
φορτιστή συνδεδεμένο στην πρίζα.

Με μπαταρία MultiLife 2100 mAh AA
Τα 2100 mAh εξασφαλίζουν ακόμη περισσότερη 
διάρκεια στο audio player ή την ψηφιακή 
φωτογραφική μηχανή.
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Ρεύμα
• Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίες
• Χωρητικότητα μπαταρίας: 2100 mAh
• Τύπος μπαταριών: AA νικελίου-υδριδίου 
μετάλλου

• Tάση μπαταρίας: 1,2 V
• Αριθμός μπαταριών: 4
• Τροφοδοσία ρεύματος: 100-240 VAC, 50/60 Hz

Προδιαγραφές προστασίας 
περιβάλλοντος
• Χημική σύνθεση: Nικελίου-υδριδίου μετάλλου
• Βαριά μέταλλα: Χωρίς κάδμιο, Χωρίς υδράργυρο

• Υλικό συσκευασίας: Συσκευασία, PET
• Τύπος συσκευασίας: Μπλίστερ τύπου Clam shell

Διαστάσεις
• Διαστάσεις μπλίστερ (ΠxΒxΥ): 122 x 215 x 69 
χιλ.

• Διαστάσεις κύριας συσκευασίας: 4
• Διαστάσεις εξωτ. συσκευασίας ΠxΒxΥ: 232 x 

340 x 150 χιλ.
• Διαστάσεις προϊόντος (ΠxΒxΥ): 125 x 80 x 28 
χιλ.

• Βάρος προϊόντος: 0,374 κ.
•

Προδιαγραφές
Φορτιστής μπαταρίας
1 ώρα
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