
 

 

„Philips“ MultiLife
Universalusis įkroviklis

SCB3030NB
Įkrauna visas AA/AAA/9 V NiMH 

įkraunamas baterijas
Naudodami šį universalųjį įkroviklį galėsite įkrauti AA, AAA ir 9 V NiMH baterijas greičiau nei per 

penkias valandas. Vienu metu juo galima įkrauti dvi arba keturias baterijas. Automatiškai išsijungia po 

dešimties valandų, kad apsaugotų baterijas nuo perkrovimo. Pridedamos keturios AA 2100 mAh NiMH 

baterijos

Geriausias našumas
• Integruotas laikmatis saugo baterijas nuo perkrovos

Lengva naudoti
• Įkraukite AA, AAA ir 9 V baterijas vienu įkrovikliu
• Užtikrina, kad baterijas į įkroviklį įdėsite tinkamai
• Išlaikykite baterijas visuomet paruoštas naudoti
• Pridedamos 2100 mAh įkraunamos AA baterijos.



 Atvirkštinio poliškumo apsauga
Ši apsauga padeda saugiai ir lengvai naudotis 
įkrovikliu, nes jis sukurtas taip, kad neleistų įkrauti 
baterijų, kai jos įdėtos netinkamai arba yra pažeistos.

Kontrolė laikmačiu
Integruotas apsauginis laikmatis sustabdo įkroviklį, 
kai baterijos visiškai įkraunamos. Taip pailginamas 
baterijų naudojimo laikas, nes laikmatis neleidžia jų 
perkrauti ir sugadinti.

Nedidelės srovės srautas
Visos įkraunamos baterijos laikui bėgant išsikrauna. 
Laikant baterijas prie maitinimo lizdo prijungtame 
įkroviklyje automatiškai įjungtas nedidelės srovės 
srautas padeda išlaikyti baterijas visiškai įkrautas ir 
parengtas naudoti.
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Maitinimas
• Baterijos pridedamos
• Baterijos talpa: 2100 mAh
• Maitinimo šaltinis: 100–240 V kintamosios srovės, 

50/60 Hz

Techniniai duomenys
• Korpuso medžiaga: ABS

Ekologiškos specifikacijos
• Sunkieji metalai: Be Cd, Be Hg, Be Pb
• Pakavimo medžiaga: PET
• Pakuotės tipas: Atidaroma lizdinė pakuotė

Gaminio matmenys
• Kabelio ilgis: 0 cm
• Gaminio matmenys (W x H x D): 

7,6 x 12,2 x 8 cm
• Svoris: 0,413 kg

Pakavimo matmenys
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

13 x 25,2 x 8,5 cm
• Grynasis svoris: 0,412 kg
• Bendras svoris: 0,479 kg
• Pakuotės svoris: 0,067 kg
• EAN: 87 12581 41318 7
• Pridedamų gaminių skaičius: 1
• Pakuotės tipas: Iškilimas

Išorinė kartoninė dėžutė
• Outer carton (L x W x H): 32,7 x 20 x 16 cm
• Grynasis svoris: 1,648 kg
• Bendras svoris: 2,188 kg
• Pakuotės svoris: 0,54 kg
• EAN: 87 12581 41321 7
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 4
•
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