
 

 

Philips MultiLife
Зарядно устройство за 
батерии

Универсална

SCB2110NB
Зареждайте батерии тип AAA, AA, C, D и 9V
с това универсално зарядно устройство
Универсалното зарядно устройство Philips е точния избор за цялото семейство. 
Способно да зарежда петте най-разпространени типа батерии - AAA, AA, C, D и 
9V, то е най-разумния избор за всяко семейство!

Върхова ефективност
• Защита от разменен поляритет за правилно поставяне на батериите
• Автоматично изключване

Лесна употреба
• Зареждане на батерии типове AA, AAA, 9V, C и D с едно зарядно устройство
• LED индикаторът свети постоянно по време на зареждане



 Автоматично изключване
Функцията за автоматично изключване е 
проектирана, за да ви даде спокойствие. Когато 
батериите са напълно заредени, зарядното 
устройство се изключва, за да ги предпази от 
прекомерно зареждане.

Защита от разменен поляритет
Защитата от разменен поляритет гарантира 
правилно поставяне на батериите в зарядното 
устройство, като не позволява зареждане и 
повреда на батериите в случай на неправилно 
поставяне.

Светодиоден светлинен индикатор
LED индикаторът свети постоянно по време на 
зареждане
SCB2110NB/12
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Power
• Електрозахранване: 220-240 V
• Съдържа батерии: Не

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

• Материал на опаковката: PET

Зареждане и управление
• Индикатори за зареждане: LED лампи
• Управляващи функции: грешен поляритет

Външен кашон
• Бруто тегло: 3,94 кг
• Външен кашон (л x Ш x В): 39 x 30 x 18,6 см
• Нето тегло: 2,72 кг

• Тегло на опаковката: 1,22 кг
• GTIN: 1 87 12581 60674 6
• Брой потребителски опаковки: 4

Габарити на опаковката
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

15 x 27,2 x 9,6 см
• Бруто тегло: 0,809 кг
• Нето тегло: 0,68 кг
• Тегло на опаковката: 0,129 кг
• EAN: 87 12581 60674 9
• Брой включени продукти: 1
• Тип опаковка: Блистер

Входяща мощност
• Електрозахранване: С кабел
• Напрежение: 220-230 V
•
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