
 

 

Philips MultiLife
Зарядно устройство за 
батерии

SCB1480NB
Напълно зарежда батериите 

за една нощ
Зарежда батерии тип AAA и AA. Зарежда батериите ви за една нощ. Защитата от 
сгрешен поляритет осигурява предпазване при неправилно поставяне. Включени са 
4 бр. NiMH батерии тип AA 2450 mAh. Зарежда всички марки батерии.

Лесна употреба
• Зареждане на батерии тип AA и тип AAA с едно зарядно устройство
• Осигурява правилното монтиране на батериите в зарядното устройство
• Включени са акумулаторни батерии 2450 mAh тип AA



 Зареждане на тип AA и тип AAA
Зарядното устройство е предназначено за 
зареждане на батерии тип AA и тип AAA

Защита от разменен поляритет
Дава възможност да използвате зарядното 
устройство по безопасен и лесен начин, тъй като 
зарядното устройство е конструирано с цел да 
предпазва батериите от зареждане и повреди в 
случай на неправилно поставяне.

Включени 2450 mAh MultiLife тип AA
Изумителната енергия от 2450 mAh поддържа 
цифровата камера и другата ви свръхгладна за 
електричество техника още по-дълго.
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Входяща мощност
• Напрежение: 220-240 V
• Електрозахранване: Включване направо в 
захранващата мрежа

Зареждане и управление
• Ток на зареждане: 200 mA
• Индикатори за зареждане: LED
• Управляващи функции: грешен поляритет

Мощност
• Капацитет на батериите: 4 x AA 2450 mAh
• Съдържа батерии
• Електрозахранване: 220-240 V

Екологични спецификации
• Тежки метали: без кадмий, без живак, без олово
• Материал на опаковката: PET

Външен кашон
• EAN: 87 12581 39349 6
• Брой потребителски опаковки: 4
• Бруто тегло: 1,932 кг
• Външен кашон (л x Ш x В): 32,7 x 20 x 16 см
• Нето тегло: 1,392 кг
• Тегло с опаковката: 0,54 кг

Габарити на опаковката
• EAN: 87 12581 39348 9
• Брой включени продукти: 1
• Тип опаковка: Блистер
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

13,1 x 25 x 8,2 см
• Бруто тегло: 0,406 кг
• Нето тегло: 0,348 кг
• Тегло с опаковката: 0,058 кг
•
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