
 

 

Philips MultiLife
Batterijoplader

Mini

SCB1210NB
Laadt uw batterijen 's nachts volledig op

Met deze mini-oplader
Houd al uw apparaten gebruiksklaar met deze mini-oplader van Philips. Het compacte, 
lichtgewicht ontwerp maakt deze oplader ideaal voor onderweg.

Topprestaties
• Laadt uw batterijen 's nachts volledig op
• Beveiliging tegen onjuiste polariteit voor juiste plaatsing van batterijen

Gebruiksgemak
• Eén lader voor het opladen van oplaadbare AA en AAA NiMH-batterijen
• Compact en licht ontwerp, ideaal voor onderweg
• Als het LED-lampje brandt, wordt er opgeladen



 Compact en licht ontwerp
Het compacte en lichtgewicht ontwerp maakt deze 
mini-oplader de ideale reisgenoot om al uw 
apparaten opgeladen te houden.

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.
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Ingangsvermogen
• Voltage: 220-240 V
• Stroomvoorziening: Direct aansluiten op 

netspanning

Opladen en bedienen
• Oplaadindicatoren: LED
• Bedieningsfuncties: onjuiste polariteit

Vermogen
• Inclusief batterijen: Nee

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

Omdoos
• Omdoos (L x B x H): 31,9 x 21,8 x 13 cm

• Nettogewicht: 0,580 kg
• Brutogewicht: 1,073 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,493 kg
• GTIN: 1 87 12581 60666 1
• Aantal consumentenverpakkingen: 4

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

10 x 25,2 x 8 cm
• Nettogewicht: 0,145 kg
• Brutogewicht: 0,185 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,04 kg
• EAN: 87 12581 60666 4
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Dummy
•
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