
 

Philips MultiLife
Зарядно устройство за 
батерии

SCB2000NB
Зарежда наведнъж две или четири 

батерии тип AAA или AA
Зареждайте батериите тип AA и AAA през нощта с този Plug Charger. Това зарядно 
устройство зарежда наведнъж две или четири батерии, като вграденият таймер спира 
процеса след осемнадесет часа, така че батериите да не се повредят от презареждане.

Върхово качество
• Вграден таймер за предпазване на батериите от презареждане

Лесна употреба
• Зареждане на батерии тип AA и тип AAA с едно зарядно устройство
• Зареждане на 2 или 4 батерии едновременно
• Осигурява правилното монтиране на батериите в зарядното устройство
 



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

Зареждане по двойки
Зарядното устройство е предназначено за 
едновременно зареждане на 2 или 4 батерии

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.

Управляемо с таймер
Вграденият предпазен таймер изключва 
зарядното устройство, когато батериите са 
напълно заредени. Това удължава живота на 
батериите, като премахва опасността от повреди 
вследствие на прекомерно зареждане.
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Мощност
• Захранващ блок: 100-240 V променлив ток, 50/

60 Hz

Технически спецификации
• Материал на корпуса: ABS

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

• Материал на опаковката: PET
• Тип опаковка: Блистер тип "мида"

Размери
• Размери на блистера (ШxДxВ): 13 x 25 x 9 см
• Размери на вътрешния кашон ШxДxВ: 20 x 32,7 

x 16 см
• Количество в общия кашон: 4
•
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