
 

 

Philips MultiLife
Carregador de pilhas

SCB1285NB
Carrega totalmente suas 

pilhas durante a noite
Carrega pilhas AA e AAA. Carrega as pilhas durante a noite. A proteção de inversão de 
polaridade garante que as pilhas estarão protegidas caso sejam inseridas incorretamente

Fácil de usar
• Carregue pilhas AA e AAA em um único carregador
• Garante a inserção correta das pilhas no carregador
• Pilhas AA recarregáveis de 2.450 mAh inclusas



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

Proteção de inversão de polaridade
Permite usar o carregador de modo fácil e seguro, 
pois ele foi projetado para evitar que as pilhas sejam 
carregadas e danificadas se inseridas incorretamente.

AA MultiLife de 2.450 mAh inclusa
Os incríveis 2.450 mAh de energia fazem com que 
sua câmera digital e outros dispositivos de alto 
consumo de energia funcionem por mais tempo.
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Entrada de energia
• Fonte de alimentação: Conexão direta com o 

sistema elétrico
• Voltagem: 110 V

Recarga e controle
• Corrente de carga: 200 mA
• Indicadores de carregamento: LED
• Funções de controle: polaridade errada

Alimentação
• Pilhas incluídas
• Capacidade da bateria: 2 x AA de 2.450 mAh

Especificações ambientais
• Metais pesados: Sem Cd, Sem Hg, Sem Pb
• Material de embalagem: PET

Embalagem externa
• Peso bruto: 1,32 kg
• Embalagem externa (L x L x A): 

28,4 x 20 x 17,4 cm
• Peso líquido: 0,848 kg
• Peso da embalagem: 0,472 kg
• EAN: 87 12581 52766 2
• Número de embalagens para o cliente: 4

Dimensões da embalagem
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

13,1 x 25 x 7,5 cm
• Peso bruto: 0,255 kg
• Peso líquido: 0,212 kg
• Peso da embalagem: 0,043 kg
• EAN: 87 12581 51488 4
• Número de produtos inclusos: 1
• Tipo da embalagem: Blister
•
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