
 

 

„Philips“ MultiLife
Baterijų įkroviklis

SCB1280NB
Visiškai įkrauna baterijas 

per naktį
Įkrauna AA ir AAA tipo baterijas. Įkrauna baterijas per naktį. Atvirkštinio poliškumo 
apsauga užtikrina, kad baterijos nebūtų sugadintos jas netinkamai įdėjus

Lengva naudoti
• Įkraukite AA ir AAA tipo baterijas vienu įkrovikliu
• Užtikrina, kad baterijas į įkroviklį įdėsite tinkamai
• Pridedamos 2450 mAh įkraunamos AA baterijos



 Įkraukite AA ir AAA
Įkroviklis sukurtas taip, kad juo būtų galima įkrauti 
AA ir AAA tipo baterijas.

Atvirkštinio poliškumo apsauga
Ši apsauga padeda saugiai ir lengvai naudotis 
įkrovikliu, nes jis sukurtas taip, kad neleistų įkrauti 
baterijų, kai jos įdėtos netinkamai arba yra pažeistos.

Pridedama 2450 mAh „MultiLife“ AA
Stulbinamos 2450 mAh talpos baterijos leidžia ilgiau 
naudotis skaitmeniniu fotoaparatu ar kitu itin daug 
energijos vartojančiu įrenginiu.
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Maitinimo įvestis
• Maitinimo šaltinis: Tiesioginis prijungimas prie 

maitinimo lizdo
• Įtampa: 220–240 V

Įkrovimas ir valdymas
• Įkrovimo srovė: 200 mA
• Įkrovimo indikatoriai: LED
• Valdymo funkcijos: netinkamas poliškumas

Maitinimas
• Baterijos pridedamos
• Baterijos talpa: 2 x AA 2450 mAh

Ekologiškos specifikacijos
• Sunkieji metalai: Be Cd, Be Hg, Be Pb
• Pakavimo medžiaga: PET

Išorinė kartoninė dėžutė
• Bendras svoris: 1,332 kg
• Outer carton (L x W x H): 28,4 x 20 x 17 cm
• Grynasis svoris: 0,792 kg
• Pakuotės svoris: 0,54 kg
• EAN: 87 12581 44027 5
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 4

Pakavimo matmenys
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

13,1 x 25 x 7,5 cm
• Bendras svoris: 0,256 kg
• Grynasis svoris: 0,198 kg
• Pakuotės svoris: 0,058 kg
• EAN: 87 12581 44026 8
• Pridedamų gaminių skaičius: 1
• Pakuotės tipas: Iškilimas
•
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