Philips MultiLife
Polnilnik baterij

Mini
SCB1250P

Čez noč popolnoma napolnite baterije
S tem mini polnilnikom
Z mini polnilnikom Philips poskrbite, da bodo naprave vedno delovale. Zaradi kompaktne
in lahke zasnove je ta pomnilnik idealen spremljevalec, ko se odpravite na pot.
Vrhunsko delovanje
• Čez noč popolnoma napolni baterije
• Zaščita pred obrnjeno polariteto za pravilno namestitev baterij
Enostavna uporaba
• Za polnjenje akumulatorskih baterij AA, AAA NiMH v enem polnilniku
• Zaradi kompaktne in lahke zasnove je idealen za uporabo na poti
• LED-indikator sveti in tako označuje polnjenje
• Priložene akumulatorske baterije AAA 800 mAh NiMH

SCB1250P/12

Polnilnik baterij
Mini

Specifikacije
Vhodna moč

• Napajanje: Neposreden priklop na napajanje
• Napetost: 220–240 V

Polnjenje in nadzor

• Indikatorji polnjenja: LED
• Nadzorne funkcije: Napačna polariteta
• Polnilni tok: 200 mA

Napajanje

• Baterije so priložene
• Zmogljivost baterije: 2 x AAA 700 mAh

Specifikacije zelenega okolja

• Težke kovine: Brez kadmija, Brez živega srebra,
Brez svinca
• Pakirni material: PET

Zunanja škatla

Značilnosti
•
•
•
•
•

Številka GTIN: 1 87 12581 68523 9
Outer carton (L x Š x V): 37,5 x 36 x 36 cm
Neto teža: 11,88 kg
Število komercialnih pakiranj: 72
Teža embalaže: 3,12 kg

Dimenzije embalaže
•
•
•
•
•
•
•
•

Dimenzije embalaže (Š x V x G): 8 x 11,5 x 5,8 cm
EAN: 87 12581 68523 2
Bruto teža: 0,198 kg
Neto teža: 0,165 kg
Število priloženih izdelkov: 1
Vrsta embalaže: Karton
Teža embalaže: 0,033 kg
Vrsta postavitve na polico: Ležeče

Baterije/akumulatorske baterije
• Akumulatorske baterije: AA, AAA
•

• Bruto teža: 15 kg
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Kompaktna in lahka zasnova

Zaradi kompaktnega in lahkega ohišja je mini
polnilnik popoln potovalni tovariš, s katerim bodo
vse naprave delovale tudi na poti.

Zaščita pred obrnjeno polariteto

Zaščita pred obrnjeno polariteto zagotavlja pravilno
namestitev baterij v polnilnik in preprečuje polnjenje
in poškodovanje baterij.

