
 

 

Philips MultiLife
Зарядно устройство за 
батерии

Value

SCB1450NB
Напълно зарежда батериите за една нощ
със зарядното устройство Value
Зарядното устройство Philips Value поема ежедневните ви нужди от зареждане, 
при изключителна стойност. Благодарение на простотата на конструкцията, това 
зарядно устройство приляга идеално във всеки ъгъл в къщата.

Върхова ефективност
• Напълно зарежда батериите за една нощ
• Защита от разменен поляритет за правилно поставяне на батериите

Лесна употреба
• Зареждане на акумулаторни батерии тип AA и AAA, NiMH едновременно
• LED индикаторът свети постоянно по време на зареждане
• В комплект с акумулаторни батерии AAA, 800 mAh, NiMH



 Защита от разменен поляритет
Защитата от разменен поляритет гарантира 
правилно поставяне на батериите в зарядното 
устройство, като не позволява зареждане и 
повреда на батериите в случай на неправилно 
поставяне.
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Входяща мощност
• Напрежение: 220-240 V
• Електрозахранване: Включване направо в 
захранващата мрежа

Зареждане и управление
• Индикатори за зареждане: LED лампи
• Управляващи функции: грешен поляритет

Захранване
• Капацитет на батерията: 4 бр. AAA, 800 mAh
• Съдържа батерии
• Електрозахранване: 220-240 V

Екологични спецификации
• Тежки метали: Без кадмий, Без живак, Без 
олово

• Материал на опаковката: PET

Външен кашон
• Бруто тегло: 1,53 кг
• Външен кашон (л x Ш x В): 31,9 x 21,8 x 13 см
• Нето тегло: 1,0336 кг
• Тегло на опаковката: 0,4964 кг
• GTIN: 1 87 12581 60670 8
• Брой потребителски опаковки: 4

Габарити на опаковката
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

10 x 25,2 x 8 см
• Бруто тегло: 0,315 кг
• Нето тегло: 0,2584 кг
• Тегло на опаковката: 0,0566 кг
• EAN: 87 12581 60670 1
• Брой включени продукти: 1
• Тип опаковка: Блистер
• Начин на поставяне: Разполагане
•
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