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Φορτιστής μπαταρίας

Οικονομία

SCB1410NB
Πλήρης φόρτιση των μπαταριών τη νύχτα
Με αυτόν τον αποδοτικό και οικονομικό φορτιστή
Ο αποδοτικός και οικονομικός φορτιστής της Philips καλύπτει με εξαιρετικό τρόπο 
τις καθημερινές σας ανάγκες. Χάρη στον απλό σχεδιασμό του, είναι κατάλληλος για 
κάθε σημείο του σπιτιού 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
• Η λυχνία LED παραμένει αναμμένη υποδεικνύοντας ότι η φόρτιση βρίσκεται σε εξέλιξη



 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
• Τάση: 220-240 V
• Τροφοδοσία ρεύματος: Άμεση σύνδεση από την 
κεντρική παροχή ρεύματος

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

Ρεύμα
• Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίες: Όχι
• Τροφοδοσία ρεύματος: 220-240 V

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

• Υλικό συσκευασίας: PET

Εξωτερική συσκευασία
• Μεικτό βάρος: 1,33 κ.
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

39,1 x 21,8 x 13 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,816 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,514 κ.
• GTIN: 1 87 12581 60669 2
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 4

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

10 x 25,2 x 8 εκ.
• Μεικτό βάρος: 0,245 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,204 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,041 κ.
• EAN: 87 12581 60669 5
• Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
• Τύπος συσκευασίας: Εικονική
•
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