
 

 

Philips MultiLife
Univerzální nabíječka

SCB3030NB
Nabíjí všechny NiMH nabíjecí 

baterie typu AA/AAA/9V
Nabijte pomocí této univerzální nabíječky NiMH akumulátory typu AA, AAA a 9V během 
5 hodin. Nabíjí dvě nebo čtyři zároveň. Automatické vypnutí po deseti hodinách 
zabraňuje přebíjení. Součástí balení jsou čtyři 2 100mAh NiMH akumulátory typu AA.

Špičkový výkon
• Vestavěný časovač chrání baterie před přebíjením

Snadné použití
• Nabíjejte AA, AAA a 9V baterie v jediné nabíječce
• Zaručuje správné vložení baterií do nabíječky
• Udržujte baterie vždy připravené k použití
• Obsahuje dobíjecí akumulátory AA s kapacitou 2 100 mAh.



 Ochrana proti přepólování
Umožňuje bezpečné a snadné použití nabíječky, 
která je navržena tak, aby se špatně vložené baterie 
nedobíjely nebo nepoškodily.

Ovládání časovačem
Vestavěný bezpečnostní časovač nabíječku po plném 
nabití baterií vypne. Tím prodlužuje životnost baterií, 
protože brání jejich poškození.

Dobíjení
Všechny dobíjecí baterie se postupně samy vybíjejí. 
Pokud jsou v dobíječce, která je v elektrické zásuvce, 
automatické spuštění dobíjení je udržuje plně nabité 
a připravené pro použití.
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Spotřeba
• Baterie dodávány s přístrojem: Ano
• Kapacita baterie: 2100 mAh
• Napájení: Střídavý proud 100-240 V, 50/60 Hz

Technické údaje
• Materiál krytu: ABS

Ekologické specifikace
• Těžké kovy: Bez kadmia, Bez rtuti, Bez olova
• Balicí materiál: PET
• Typ balení: Plastový obal

Rozměry výrobku
• Délka kabelu: 0 cm
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 7,6 x 12,2 x 8 cm
• Hmotnost: 0,413 kg

Rozměry balení
• Rozměry balení (Š x V x H): 13 x 25,2 x 8,5 cm
• Čistá hmotnost: 0,412 kg
• Hrubá hmotnost: 0,479 kg
• Hmotnost obalu: 0,067 kg
• EAN: 87 12581 41318 7
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Plastikový obal

Vnější obal
• Vnější obal (D x Š x V): 32,7 x 20 x 16 cm
• Čistá hmotnost: 1,648 kg
• Hrubá hmotnost: 2,188 kg
• Hmotnost obalu: 0,54 kg
• EAN: 87 12581 41321 7
• Počet spotřebitelských balení: 4
•
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