
 

 

Philips MultiLife
Зарядно устройство за 
батерии

Мини

SCB1250P
Заредете напълно батериите за една нощ
с това мини зарядно устройство
Поддържайте устройствата си винаги готови за работа с мини зарядното 
устройство Philips. Компактно и леко, то е вашият идеален спътник, когато сте на 
път.

Върхова ефективност
• Напълно зарежда батериите за една нощ
• Защита от разменен поляритет за правилно поставяне на батериите

Лесна употреба
• Зареждане на акумулаторни батерии тип AA и AAA, NiMH едновременно
• Компактен и лек дизайн - идеален, когато сте в движение
• LED индикаторът свети постоянно по време на зареждане
• В комплект с акумулаторни батерии AAA, 800 mAh, NiMH



 Компактен и лек дизайн
Компактният и лек дизайн на това мини зарядно 
устройство го прави идеална компания за 
пътуване, за да поддържате устройствата си 
винаги готови за работа.

Защита от разменен поляритет
Защитата от разменен поляритет гарантира 
правилно поставяне на батериите в зарядното 
устройство, като не позволява зареждане и 
повреда на батериите в случай на неправилно 
поставяне.
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Входяща мощност
• Електрозахранване: Включване направо в 
захранващата мрежа

• Напрежение: 220-240 V

Зареждане и управление
• Индикатори за зареждане: LED лампи
• Управляващи функции: грешен поляритет
• Ток на зареждане: 200 mA

Power
• Съдържа батерии
• Капацитет на батериите: 2 x AAA 700 mAh

Екологични спецификации
• Тежки метали: Без кадмий, Без живак, Без 
олово

• Материал на опаковката: PET

Външен кашон
• Бруто тегло: 15 кг

• GTIN: 1 87 12581 68523 9
• Външен кашон (л x Ш x В): 37,5 x 36 x 36 см
• Нето тегло: 11,88 кг
• Брой потребителски опаковки: 72
• Тегло на опаковката: 3,12 кг

Габарити на опаковката
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

8 x 11,5 x 5,8 см
• EAN: 87 12581 68523 2
• Бруто тегло: 0,198 кг
• Нето тегло: 0,165 кг
• Брой включени продукти: 1
• Тип опаковка: Картон
• Тегло на опаковката: 0,033 кг
• Начин на поставяне: Разполагане

Батерии/акумул.
• Зареждаеми батерии: AA, AAA
•
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