
 

 

Philips MultiLife
Nabíjačka batérií

Mini

SCB1290NB
Úplné nabitie vašich batérií za jedinú noc

S touto mini nabíjačkou
Udržte svoje zariadenia v prevádzke pomocou mini nabíjačky Philips. Kompaktný a ľahký 
dizajn robí z tejto nabíjačky ideálneho spoločníka na cesty.

Špičkový výkon
• Plne nabije vaše batérie za jednu noc
• Ochrana proti opačnej polarite zaručí správne vloženie batérií

Jednoduché používanie
• Nabije NiMH nabíjateľné batérie typu AA, AAA v jednej nabíjačke
• Kompaktný a ľahký dizajn, dokonale vhodný na cesty
• Svietiaci indikátor LED signalizuje prebiehajúce nabíjanie
• Pribalené nabíjateľné NiMH batérie AA 2100 mAh



 Kompaktný a ľahký dizajn
Kompaktný a ľahký dizajn tejto miniatúrnej nabíjačky 
z nej robí dokonalého spoločníka na cesty – 
spoločníka, ktorý udrží všetky vaše zariadenia v 
prevádzke.

Ochrana proti opačnej polarite
Ochrana proti opačnej polarite zaručí správne 
vloženie batérií do nabíjačky, takže zabráni 
nesprávnemu nabíjaniu alebo poškodeniu batérií.
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Príkon
• Zdroj napájania: Priame sieťové napájanie
• Napätie: 220-240 V

Nabíjanie a ovládanie
• Indikátory nabíjania: LED
• Funkcie ovládania: nesprávna polarita

Príkon
• Batérie pribalené: áno
• Kapacita batérií: 2 x AA 2100 mAh

"Green" špecifikácie
• Ťažké kovy: Bez Cd, Bez Hg, Bez Pb (olova)
• Baliaci materiál: PET

Vonkajší kartón
• Hmotnosť brutto: 1,3 kg
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 31,9 x 21,8 x 13 cm
• Hmotnosť netto: 0,804 kg
• Hmotnosť obalu: 0,496 kg
• Počet užívateľských balení: 4
• GTIN: 1 87 12581 60668 5

Rozmery balenia
• Typ policového umiestnenia: Figurína
• Rozmery balenia (Š x V x H): 10 x 25,2 x 8 cm
• Hmotnosť brutto: 0,24 kg
• Hmotnosť netto: 0,201 kg
• Hmotnosť obalu: 0,039 kg
• EAN: 87 12581 60668 8
• Počet zabalených kusov výrobkov: 1
• Typ balenia: Figurína
•
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