
 

Philips MultiLife
Carregador de pilhas

SCB1225NB
Carrega totalmente as suas 

pilhas durante a noite
Carrega pilhas AA e AAA. Carrega as suas pilhas durante a noite. A protecção contra 
polaridade inversa garante que as pilhas são protegidas contra falsa inserção

Fácil de Utilizar
• Carregue pilhas AA e AAA num só carregador
• Assegura a correcta instalação das pilhas no carregador
• Pilhas AAA de 800 mAh recarregáveis incluídas.
 



 Carregue AA e AAA
O carregador foi concebido para carregar pilhas AA 
e AAA.

Protecção contra polaridade inversa
Permite-lhe utilizar facilmente e em segurança o seu 
carregador, tendo sido concebido para evitar que as 
pilhas sejam carregadas e danificadas quando 
introduzidas da forma errada.

Pilhas AAA 800 mAh MultiLife incluídas
Os 800 mAh de energia mantêm o leitor áudio ou a 
máquina digital em funcionamento por mais tempo.
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Entrada de corrente
• Alimentação: Ligação directa à tomada eléctrica
• Voltagem: 220 - 240 V

Carregamento e controlo
• Corrente de carga: 200 mA
• Indicadores de carga: LED
• Funções de controlo: polaridade errada

Potência
• Capacidade das pilhas: 2 x AAA 800 mAh
• Pilhas incluídas

Especificações ecológ.
• Metais pesados: Sem cádmio, Sem mercúrio, Sem 

chumbo
• Gravação de CD de início sincronizado: PET

Dimensões
• Dimensões do 'blister' (LxPxA): 13 x 25 x 9 cm
• Dimensões da caixa interior (LxPxA): 20 x 32,7 x 

16 cm
• Quantidade de caixas principais: 4
• Dimensões do produto (LxPxA): 4 x 7,2 x 10,5 cm
• Peso do produto: 0,213 kg
•
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