
 

Philips MultiLife
Carregador de Ficha

SCB2050NB
Carrega duas ou quatro AAA 

ou AA simultaneamente
Carregue as suas pilhas AA e AAA durante a noite com este carregador de ficha. Carrega duas 
ou quatro pilhas simultaneamente. O temporizador incorporado interrompe o processo após 
dezoito horas, de forma a não sofrer danos por sobrecarga. 4x pilhas AA 2100 mAh incluídas.

Excelente desempenho
• O temporizador incorporado protege as pilhas de sobrecargas

Fácil de Utilizar
• Carregue pilhas AA e AAA num só carregador
• Carrega 2 ou 4 pilhas ao mesmo tempo
• Assegura a correcta instalação das pilhas no carregador
• Pilhas AA de 2100 mAh recarregáveis incluídas.
 



 Carregue AA e AAA
O carregador foi concebido para carregar pilhas AA 
e AAA.

Carregue aos pares
O carregador foi concebido para carregar 2 ou 4 
pilhas ao mesmo tempo.

Protecção contra polaridade inversa
Permite-lhe utilizar facilmente e em segurança o seu 
carregador, tendo sido concebido para evitar que as 
pilhas sejam carregadas e danificadas quando 
introduzidas da forma errada.

Controlado por temporizador
O temporizador de segurança incorporado pára o 
carregador quando as pilhas estão carregadas. Assim, 
prolonga a vida das suas pilhas evitando os danos 
provocados por sobrecargas.

Pilhas 2100 mAh MultiLife AA incluídas
Os 2100 mAh de energia mantêm o leitor áudio ou 
a máquina digital em funcionamento por mais tempo.
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Potência
• Pilhas incluídas
• Capacidade das pilhas: 2100 mAh
• Alimentação: 100-240 V CA, 50/60Hz

Especificações Técnicas
• Material da estrutura: ABS

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

chumbo
• Gravação de CD de início sincronizado: PET
• Tipo de embalagem: Blister Clamshell

Dimensões
• Dimensões do 'blister' (LxPxA): 13 x 25 x 9 cm
• Dimensões da caixa interior (LxPxA): 20 x 32,7 x 

16 cm
• Quantidade de caixas principais: 4
•
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