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Πλήρης φόρτιση των μπαταριών τη νύχτα
Με αυτόν τον μίνι φορτιστή
Κρατήστε τις συσκευές σας σε λειτουργία με τον μίνι φορτιστή Philips. Μικρός και 
ελαφρύς, είναι ο ιδανικός σύντροφος για τις μετακινήσεις σας.

Κορυφαία απόδοση
• Πλήρης φόρτιση των μπαταριών τη νύχτα
• Προστασία ανεστραμμένης πολικότητας για σωστή τοποθέτηση των μπαταριών

Ευκολία στη χρήση
• Φόρτιση επαναφορτιζόμενων μπαταριών NiMH, μεγέθους AA, AAA, σε ένα φορτιστή
• Μικρή και ελαφριά σχεδίαση, ιδανική για τις μετακινήσεις σας
• Η λυχνία LED παραμένει αναμμένη υποδεικνύοντας ότι η φόρτιση βρίσκεται σε εξέλιξη
• Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες AA NiMH 2100 mAh (περιλαμβάνονται στη συσκευασία)



 Συμπαγής και ελαφρύς σχεδιασμός
Το μικρό μέγεθος και βάρος αυτού του μίνι 
φορτιστή τον καθιστά ιδανική παρέα για τα 
ταξίδια, ώστε όλες οι συσκευές σας να 
παραμένουν σε λειτουργία.

Προστασία ανεστραμμένης 
πολικότητας
Η προστασία ανεστραμμένης πολικότητας 
εξασφαλίζει τη σωστή τοποθέτηση των 
μπαταριών στο φορτιστή, αποτρέποντας τη 
λανθασμένη φόρτιση ή την πρόκληση ζημιάς στις 
μπαταρίες.
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Είσοδος ρεύματος
• Τροφοδοσία ρεύματος: Άμεση σύνδεση από την 
κεντρική παροχή ρεύματος

• Τάση: 220-240 V

Φόρτιση και έλεγχος
• Ενδείξεις φόρτισης: LED
• Λειτουργίες ελέγχου: λάθος πολικότητα

Ρεύμα
• Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίες
• Χωρητικότητα μπαταρίας: 2 x AA 2100 mAh

Προδιαγραφές προστασίας 
περιβάλλοντος
• Βαριά μέταλλα: Χωρίς κάδμιο, Χωρίς 
υδράργυρο, Χωρίς μόλυβδο

• Υλικό συσκευασίας: PET

Εξωτερική συσκευασία
• Μεικτό βάρος: 1,3 κ.
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

31,9 x 21,8 x 13 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,804 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,496 κ.
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 4
• GTIN: 1 87 12581 60668 5

Διαστάσεις συσκευασίας
• Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Εικονική
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

10 x 25,2 x 8 εκ.
• Μεικτό βάρος: 0,24 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,201 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,039 κ.
• EAN: 87 12581 60668 8
• Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
• Τύπος συσκευασίας: Εικονική
•
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