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µπαταρίες σας AA, AAA και 9 V σε πέντε το πολύ ώρες µε τον ταχυφορτιστή. 

ή τέσσερις µπαταρίες ταυτόχρονα. Ο ενσωµατωµένος χρονοδιακόπτης διακόπτει τη 

τερα από δέκα ώρες, ώστε να αποτραπεί πιθανή βλάβη λόγω υπερφόρτισης.

ΦΑΙΑ Απόδοση
µατωµένος χρονοδιακόπτης για προστασία των µπαταριών από υπερφόρτιση

ία στη χρήση
τιση µπαταριών AA, AAA και 9 V σε ένα φορτιστή
φαλίζει τη σωστή εγκατάσταση της µπαταρίας στο φορτιστή
εριλαµβάνονται επαναφορτιζόµενες µπαταρίες 2100 mAh AA.
 

Philips MultiLife
Φορτιστής µπαταρίας

6 ώρες
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Τάση
• Συµπεριλαµβάνονται µπαταρίες: ναι
• Χωρητικότητα µπαταρίας: 2100 mAh
• Τύπος µπαταριών: AA νικελίου-υδριδίου 

µετάλλου
• Tάση µπαταρίας: 1,2 V
• Αριθµός µπαταριών: 4
• Παροχή ρεύµατος: 220-240 V

Προδιαγραφές προστασίας περιβάλλοντος
• Χηµική σύνθεση: Nικελίου-υδριδίου µετάλλου

• Βαριά µέταλλα: Χωρίς κάδµιο, Χωρίς υδράργυρο
• Υλικό συσκευασίας: Συσκευασία, PET
• Τύπος συσκευασίας: Μπλίστερ καλύµµατος

∆ιαστάσεις
• ∆ιαστάσεις µπλίστερ (ΠxΒxΥ): 125 x 170 x 92 χιλ.
• Ποσότητα κύριας συσκευασίας: 4
• ∆ιαστάσεις εξωτ. συσκευασίας ΠxΒxΥ: 192 x 255 

x 151 χιλ.
• ∆ιαστάσεις προϊόντος (ΠxΒxΥ): 118 x 75 x 78 χιλ.
• Βάρος προϊόντος: 0,343 κ.
•

Φορτιστής µπαταρίας
6 ώρες  

Προδιαγραφές
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