
 

Philips MultiLife
Ładowarka akumulatorów

SCB2075NB
Jednoczesne ładowanie dwóch do czterech 
akumulatorów AAA i AA
Naładuj akumulatory AA i AAA w ciągu nocy za pomocą tej ładowarki wtykowej. Umożliwia ona 

jednoczesne ładowanie dwóch lub czterech akumulatorów. Wbudowany zegar zatrzymuje proces po 

upływie osiemnastu godzin, aby nie dopuścić do uszkodzenia spowodowanego przeładowaniem.

Najlepsza wydajność
• Wbudowany zegar chroniący akumulatory przed przeładowaniem

Łatwa obsługa
• Ładowanie akumulatorów AA i AAA w jednej ładowarce
• Ładowanie 2 lub 4 akumulatorów jednocześnie
• Prawidłowe wkładanie akumulatora do ładowarki
• W zestawie znajdują się akumulatory AA 2450 mAh.
 



 Ładowanie akumulatorów AA i AAA
Ładowarka umożliwia ładowanie akumulatorów AA i 
AAA.

Ładowanie parami
Ładowarka umożliwia ładowanie 2 lub 4 
akumulatorów jednocześnie.

Ochrona przed odwróceniem biegunów
Pozwala na bezpieczne i łatwe korzystanie z 
ładowarki, która uniemożliwia ładowanie 
akumulatorów włożonych w niewłaściwy sposób.

Sterowanie czasem
Wbudowany zegar zatrzymuje ładowarkę po 
całkowitym naładowaniu akumulatorów. Zwiększa 
to żywotność akumulatorów i uniemożliwia ich 
uszkodzenie.

2450 mAh MultiLife AA w zestawie
2450 mAh energii pozwala na jeszcze dłuższe 
działanie aparatu cyfrowego i innych 
energochłonnych urządzeń.
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Zasilanie
• Zestaw z bateriami
• Pojemność baterii/akumulatora: 1300 mAh
• Zasilanie: 100–240 V AC, 50/60 Hz

Specyfikacja techniczna
• Materiał obudowy: Tworzywo ABS

Charakterystyka ekologiczna
• Metale ciężkie: Bezkadmowy, Bezrtęciowy, 

Bezołowiowy
• Materiał opakowania: Tworzywo PET
• Rodzaj opakowania: Blister składany

Wymiary
• Wymiary blistra (S x G x W): 13 x 25 x 9 cm
• Wymiary wewnętrzne kartonu (S x G x W): 20 x 

32,7 x 16 cm
• Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 4
•

Dane techniczne
Ładowarka akumulatorów
  

http://www.philips.com

