
 

 

Philips MultiLife
Ładowarka akumulatorów

Mini

SCB1290NB
Naładuj akumulatory w ciągu nocy

Dzięki tej miniładowarce
Miniładowarka firmy Philips wydłuża czas działania urządzeń. Niewielkie rozmiary i lekka 
konstrukcja sprawiają, że ta ładowarka to idealny towarzysz podróży.

Najlepsza wydajność
• Pełne naładowanie akumulatorów w ciągu nocy
• Ochrona przed odwróceniem biegunów gwarantuje właściwą instalację akumulatorów

Łatwa obsługa
• Ładowanie akumulatorów AA, AAA NiMH w jednej ładowarce
• Niewielka i lekka konstrukcja — doskonała w podróży
• Niezawodna dioda LED informuje, że trwa ładowanie
• Dołączono akumulatory AA 2100 mAh NiMH



 Niewielka i lekka konstrukcja
Niewielka i lekka miniładowarka doskonale sprawdza 
się w podróży — dzięki niej Twoim urządzeniom 
nigdy nie zabraknie mocy.

Ochrona przed odwróceniem biegunów
Ochrona przed odwróceniem biegunów zapewnia 
właściwą instalację akumulatorów w ładowarce i 
zapobiega przeładowaniu lub uszkodzeniu 
akumulatorów.
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Wejście zasilania
• Źródło zasilania: Bezpośrednie podłączenie do 

gniazdka
• Napięcie: 220–240 V

Ładowanie i sterowanie
• Wskaźniki ładowania: LED
• Funkcje sterowania: Ochrona przed odwróceniem 

biegunów

Moc
• Zestaw z bateriami
• Pojemność baterii: 2 x AA 2100 mAh

Charakterystyka ekologiczna
• Metale ciężkie: Bezkadmowy, Bezrtęciowy, 

Bezołowiowy
• Materiał opakowania: Tworzywo PET

Karton zewnętrzny
• Waga brutto: 1,3 kg
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

31,9 x 21,8 x 13 cm
• Waga netto: 0,804 kg
• Ciężar opakowania: 0,496 kg
• Liczba opakowań konsumenckich: 4
• GTIN: 1 87 12581 60668 5

Wymiary opakowania
• Typ ułożenia półki: Reklamowe
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

10 x 25,2 x 8 cm
• Waga brutto: 0,24 kg
• Waga netto: 0,201 kg
• Ciężar opakowania: 0,039 kg
• EAN: 87 12581 60668 8
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Reklamowe
•
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