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 акумулаторните батерии тип AA, AAA и 9V за до пет часа със зарядното 

Quick Charger. То зарежда две или четири батерии наведнъж. Вграденият 

а процеса след десет часа, така че да няма повреди от презареждане.
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гурява правилното монтиране на батериите в зарядното устройство
чени са акумулаторни батерии 2100 mAh тип AA.
 

Philips MultiLife
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Мощност
• Съдържа батерии: да
• Капацитет на батериите: 2100 mAh
• Тип батерия: AA Никел-метален хидрид
• Напрежение на батерията: 1,2 V
• Брой на батериите: 4
• Електрозахранване: 220-240 V

Екологични спецификации
• Химически състав: Никел-метален хидрид
• Тежки метали: без кадмий, без живак

• Материал на опаковката: Картон, PET
• Тип опаковка: Опаковка тип "мида"

Размери
• Размери на опаковката (ШxДxВ): 125 x 170 x 92 

мм
• Количество в общия кашон: 4
• Размери на външния кашон (ШxДxВ): 192 x 255 

x 151 мм
• Размери на изделието (ШxДxВ): 118 x 75 x 78 

мм
• Тегло на изделието: 0 343 kg
•

Зарядно устройство за батерии
6 часа  
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