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Entrada de corrente
• Voltagem: 220 - 240 V
• Alimentação eléctrica: Ligação directa à tomada 

eléctrica

Carregamento e controlo
• Corrente de carga: 200 mA
• Indicadores de carga: LED
• Funções de controlo: polaridade errada

Potência
• Capacidade das pilhas: 4 x AA 2450 mAh
• Pilhas incluídas
• Alimentação eléctrica: 220-240 V

Especificações ecológ.
• Metais pesados: Sem cádmio, Sem mercúrio, Sem 

chumbo
• Gravação de CD de início sincronizado: PET

Embalagem exterior
• EAN: 87 12581 39349 6
• Número de embalagens para o consumidor: 4
• Peso bruto: 1,932 kg
• Embalagem exterior (C x L x A): 

32,7 x 20 x 16 cm
• Peso líquido: 1,392 kg
• Tara: 0,54 kg

Dimensões da embalagem
• EAN: 87 12581 39348 9
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Blister
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

13,1 x 25 x 8,2 cm
• Peso bruto: 0,406 kg
• Peso líquido: 0,348 kg
• Tara: 0,058 kg
•

Carregador de pilhas
  

Especificações

Data de publicação  
2008-10-15

Versão: 1.0.3

12 NC: 8670 000 36842
EAN: 87 12581 39348 9

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem 
aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de 
Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos 
detentores. 

www.philips.com
SCB1

Produto

Carregue
O carregad
AAA.

Protecçã
Permite-lhe
carregador,
pilhas sejam
introduzida

Pilhas 24
Os fantástic
máquina di
de energia 
480NB

s em de

 AA e AA
or foi conce

o contra 
 utilizar fac
 tendo sido 
 carregada

s da forma 

50 mAh M
os 2450 m
gital e outro
em funciona
A
bido para carregar pilhas AA e 

polaridade inversa
ilmente e em segurança o seu 
concebido para evitar que as 
s e danificadas quando 
errada.

ultiLife AA incluídas
Ah de energia mantêm a sua 
s equipamentos de alto consumo 
mento por mais tempo.
/12

staque

http://www.philips.com

