
 

 

„Philips“ MultiLife
Baterijų įkroviklis

MINI

SCB1290NB
Visiškai įkrausite baterijas per naktį

naudodami šį MINI įkroviklį
Naudokite „Philips“ MINI įkroviklį ir jūsų prietaisai veiks nuolatos. Dėl kompaktiško ir 
lengvo korpuso šis įkroviklis yra puikus pagalbininkas keliaujant.

Geriausias našumas
• Visiškai įkrauna baterijas per naktį
• Atvirkštinio poliškumo apsauga, kad tinkamai sudėtumėte baterijas

Lengva naudoti
• Įkrauna AA, AAA NiMH įkraunamas baterijas viename įkroviklyje
• Kompaktiško ir lengvo dizaino – tobulai tinka kelionėms
• Nuolat šviečianti LED lemputė rodo, kad vyksta įkrovimas
• Supakuotos AA 2100 mAh NiMH įkraunamos baterijos



 Kompaktiško ir lengvo dizaino
Šio MINI įkroviklio kompaktiškas ir lengvas dizainas 
paverčia jį tobulu kelionių palydovu, kuris užtikrina 
visų jūsų įrenginių gyvybę.

Atvirkštinio poliškumo apsauga
Atvirkštinio poliškumo apsauga užtikrina, kad 
baterijos nebūtų kraunamos ar sugadintos jas 
netinkamai įdėjus į įkroviklį.
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Maitinimo įvestis
• Maitinimo šaltinis: Tiesioginis prijungimas prie 

maitinimo lizdo
• Įtampa: 220–240 V

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

Maitinimas
• Baterijos pridedamos
• Baterijos talpa: 2 x AA 2100 mAh

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

Išorinė kartoninė dėžutė
• Bendras svoris: 1,3 kg
• Outer carton (L x W x H): 31,9 x 21,8 x 13 cm
• Grynasis svoris: 0,804 kg
• Pakuotės svoris: 0,496 kg
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 4
• GTIN: 1 87 12581 60668 5

Pakavimo matmenys
• Išdėstymo tipas: Kintamas
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

10 x 25,2 x 8 cm
• Bendras svoris: 0,24 kg
• Grynasis svoris: 0,201 kg
• Pakuotės svoris: 0,039 kg
• EAN: 87 12581 60668 8
• Pridedamų gaminių skaičius: 1
• Pakuotės tipas: Kintamas
•
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