
 

Philips MultiLife
Φορτιστής γενικής 
χρήσης

SCB3030NB
Φορτίζει όλες τις επαναφορτιζόμενες 

μπαταρίες NiMH AA/AAA/9V
Φορτίστε μπαταρίες NiMH AA, AAA και 9v σε έως και πέντε ώρες με αυτό το φορτιστή γενικής 

χρήσης. Φορτίζει δύο ή τέσσερις μπαταρίες ταυτόχρονα. Διαθέτει αυτόματη διακοπή λειτουργίας 

μετά από δέκα ώρες για την αποφυγή υπερφόρτισης. Περιλαμβάνονται 4 μπαταρίες NiMH AA 

2450mAh

Κορυφαία απόδοση
• Ενσωματωμένος χρονοδιακόπτης για προστασία των μπαταριών από υπερφόρτιση

Ευκολία στη χρήση
• Φόρτιση μπαταριών AA, AAA, 9V, C και D με τον ίδιο φορτιστή
• Εξασφαλίζει τη σωστή εγκατάσταση της μπαταρίας στο φορτιστή
• Για μπαταρίες πάντα έτοιμες για χρήση
• Περιλαμβάνονται επαναφορτιζόμενες μπαταρίες 2600 mAh AA
 



 Φόρτιση AA, AAA, 9V, C και D
Ο φορτιστής είναι σχεδιασμένος για μπαταρίες 
AA, AAA, 9V, C και D.

Προστασία ανεστραμμένης 
πολικότητας
Σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε με ασφάλεια και 
ευκολία το φορτιστή, μέσω σχεδίασης που 
αποτρέπει τη φόρτιση και καταστροφή των 
μπαταριών όταν αυτές έχουν τοποθετηθεί με 
λάθος τρόπο.

Ελεγχόμενη φόρτιση μέσω 
χρονοδιακόπτη
Ο χρονοδιακόπτης ασφαλείας διακόπτει τη 
φόρτιση όταν οι μπαταρίες γεμίσουν. Έτσι 
παρατείνεται η διάρκεια ζωής των μπαταριών 
αποτρέποντας πιθανές βλάβες λόγω 
υπερφόρτισης.

Φόρτιση ροής
Όλες οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες 
αυτοεκφορτίζονται με το χρόνο. Η αυτόματη 
έναρξη φόρτισης ροής διατηρεί τις μπαταρίες 
γεμάτες και έτοιμες για χρήση όταν είναι μέσα σε 
φορτιστή συνδεδεμένο στην πρίζα.
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Ρεύμα
• Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίες
• Χωρητικότητα μπαταρίας: 2100 mAh
• Τροφοδοσία ρεύματος: 100-240 VAC, 50/60 Hz

Τεχνικές προδιαγραφές
• Υλικό περιβλήματος: ABS

Προδιαγραφές προστασίας 
περιβάλλοντος
• Βαριά μέταλλα: Χωρίς κάδμιο, Χωρίς 
υδράργυρο, Χωρίς μόλυβδο

• Υλικό συσκευασίας: PET
• Τύπος συσκευασίας: Μπλίστερ τύπου Clam shell

Διαστάσεις προϊόντος
• Μήκος καλωδίου: 0 εκ.
• Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 0 x 0 x 0 εκ.
• Βάρος: 0 κ.

Διαστάσεις συσκευασίας
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

13 x 25,2 x 8,5 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,412 κ.
• Μικτό βάρος: 0,479 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,067 κ.
• EAN: 87 12581 41318 7
• Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
• Τύπος συσκευασίας: Μπλίστερ

Εξωτερική συσκευασία
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

32,7 x 20 x 16 εκ.
• Καθαρό βάρος: 1,648 κ.
• Μικτό βάρος: 2,188 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,54 κ.
• EAN: 87 12581 41321 7
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 4
•

Προδιαγραφές
Φορτιστής γενικής χρήσης
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