
 

Philips MultiLife
Snabbladdare

SCB3025NB
Laddar batterier på upp 

till fem timmar
Ladda AA-, AAA- och 9V-batterier på upp till fem timmar med Quick Charger. Du kan 
ladda två eller fyra batterier samtidigt. Den inbyggda timern avbryter laddningen efter tio 
timmar, så batterierna kan inte skadas av överladdning.

Topprestanda
• Inbyggd timer som skyddar batterierna mot överladdning

Lättanvänd
• Ladda AA-, AAA-, 9V-, C- och D-batterier i en laddare
• Garanterar korrekt isättning av batterierna i laddaren
• Se till att batterierna alltid är klara för användning
• 1 600 mAh, laddningsbara AA-batterier medföljer
 



 Ladda AA, AAA, 9V, C och D
Du kan ladda AA-, AAA-, 9V-, C- och D-batterier i 
laddaren.

Skydd om polerna placeras åt fel håll
Du kan använda laddaren på ett säkert och enkelt 
sätt eftersom den är utformad för att förhindra att 
batterierna laddas och skadas om de sätts i på fel sätt.

Timerstyrd
Den inbyggda timern stänger av laddaren när 
batterierna är fulladdade. Detta förlänger 
batteriernas livslängd eftersom överladdning som 
kan orsaka skador förhindras.

Underhållsladdning
Laddningsbara batterier tappar alltid effekt med 
tiden. Med den automatiska underhållsladdningen är 
batterierna alltid laddade och klara att användas när 
de förvaras i laddaren som är ansluten till eluttaget.

1 600 mAh, MultiLife AA medföljer
Kapaciteten på 1 600 mAh gör att du kan använda 
dina leksaker eller andra produkter längre.
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Power input
• Uttag: Europa
• Strömförsörjning: Direktanslutning till nätuttaget
• Spänning: 220-240 V

Miljöpolicy
• Tungmetaller: CD-fri, Hg-fri, Pb-fri
• Förpackningsmaterial: PET

Laddning och kontroll
• Laddningsström: 320 mA

• Laddningsindikatorer: Lysdiod
• Kontrollfunktioner: fel polaritet

Mått
• Blistermått (B x D x H): 13 x 25 x 9 cm
• Inre kartongmått (B x D x H): 20 x 32,7 x 16 cm
• Antal i förpackning: 4

Effekt
• Batterikapacitet: AA, 1 600 mAh
• Batterier medföljer
• Strömförsörjning: 100-240 VAC, 50/60 Hz
•
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