
 

 

Philips MultiLife
Akkutöltő

mini

SCB1250P
Teljes feltöltés egyetlen éjszaka alatt

ezzel a minitöltővel
Tartsa készülékeit használatra készen a Philips Mini Charger (minitöltő) segítségével. A 
kompakt, könnyed kialakításnak köszönhetően a töltő ideális útitárs.

Kiváló teljesítmény
• Teljes töltés egyetlen éjszaka alatt
• A fordított polaritás elleni védelem biztosítja az akkumulátorok megfelelő behelyezését

Egyszerű használat
• AA és AAA NiMH akkumulátorok feltöltése egyetlen töltőkészülékkel
• Kompakt, könnyű kialakításának köszönhetően ideális útitárs
• A töltés során folyamatosan világító LED-fény
• Mellékelt AAA 800 mAh-s NiMH akkumulátorok



 Kompakt, könnyű súlyú kivitel
Kompakt és könnyű kialakításának köszönhetően a 
minitöltő ideális útitárs, amely lehetővé teszi, hogy 
valamennyi készüléke használatra kész maradjon.

Fordított polaritás elleni védelem
A fordított polaritás elleni védelem biztosítja az 
akkumulátorok megfelelő behelyezését a töltőbe, 
ezzel megakadályozza a rosszul behelyezett 
akkumulátorok töltését és károsodását.
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Tápfeszültség bemenet
• Tápegység: Közvetlen csatlakoztatás az elektromos 

hálózatról
• Feszültség: 220-240 V

Töltés és kezelés
• Töltésjelzők: LED
• Kezelő funkciók: hibás polaritás
• Aktuális töltés: 200 mA

Tápellátás
• Tartozék akkumulátorok
• Akkumulátorkapacitás: 2 x AAA 700 mAh

Környezetvédelmi adatok
• Nehézfémek: Kadmiummentes, Higanymentes, 

Ólommentes
• Csomagolóanyag: PET

Külső kartondoboz
• Bruttó tömeg: 15 kg

• GTIN: 1 87 12581 68523 9
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

37,5 x 36 x 36 cm
• Nettó tömeg: 11,88 kg
• Fogyasztói csomagolások száma: 72
• Táratömeg: 3,12 kg

Méret csomagolással együtt
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

8 x 11,5 x 5,8 cm
• EAN: 87 12581 68523 2
• Bruttó tömeg: 0,198 kg
• Nettó tömeg: 0,165 kg
• Mellékelt termékek száma: 1
• Csomagolás típusa: Karton
• Táratömeg: 0,033 kg
• Polcra helyezési mód: Fektetve

Elemek / Akkumulátorok
• Akkumulátor: AA, AAA
•
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