
 

 

Philips MultiLife
Nabíječka baterií

Mini

SCB1210NB
Plně nabijte baterie přes noc

S touto mininabíječkou
Mininabíječka Philips udrží vaše přístroje v provozu. Kompaktní a lehký design předurčuje 
tuto nabíječku k cestování.

Špičkový výkon
• Plně nabije vaše baterie přes noc
• Ochrana proti přepólování pro správnou instalaci baterie

Snadné použití
• Nabíjí akumulátory AA, AAA NiMH v jedné nabíječce
• Kompaktní a lehký design je skvělý na cesty
• Svítící kontrolka LED indikuje probíhající nabíjení



 Kompaktní a lehký design
Kompaktní a lehký design této mininabíječky z ní dělá 
ideálního společníka na cesty, který udrží všechny 
vaše přístroje v provozu.

Ochrana proti přepólování
Ochrana proti přepólování zaručuje správnou 
instalaci baterie do nabíječky, a brání nabíjení či 
poškození baterií.
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Maximální příkon
• Napětí: 220–240 V
• Napájení: Přímé napájení ze sítě

Nabíjení & Ovládání
• Indikace nabíjení: LED
• Kontrola funkcí: chybná polarita

Spotřeba
• Baterie dodávány s přístrojem: Ne

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

Vnější obal
• Vnější obal (D x Š x V): 31,9 x 21,8 x 13 cm

• Čistá hmotnost: 0,580 kg
• Hrubá hmotnost: 1,073 kg
• Hmotnost obalu: 0,493 kg
• GTIN: 1 87 12581 60666 1
• Počet spotřebitelských balení: 4

Rozměry balení
• Typ umístění poličky: Dummy
• Rozměry balení (Š x V x H): 10 x 25,2 x 8 cm
• Čistá hmotnost: 0,145 kg
• Hrubá hmotnost: 0,185 kg
• Hmotnost obalu: 0,04 kg
• EAN: 87 12581 60666 4
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Dummy
•

Specifikace
Nabíječka baterií
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