
 

 

Philips MultiLife
Uniwersalna ładowarka

SCB3030NB
Do ładowania wszystkich akumulatorów 

NiMH AA/AAA/9 V
Ta uniwersalna ładowarka umożliwia ładowanie akumulatorów NiMH AA, AAA i 9 V w maksymalnie 

pięć godzin. Ładuje dwa lub cztery akumulatory jednocześnie. Automatyczne wyłączanie po dziesięciu 

godzinach chroni przed przeładowaniem. W zestawie 4 akumulatory NiMH AA 2100 mAh.

Najlepsza wydajność
• Wbudowany zegar chroniący akumulatory przed przeładowaniem

Łatwa obsługa
• Ładowanie akumulatorów AA, AAA i 9 V w jednej ładowarce
• Prawidłowe wkładanie akumulatora do ładowarki
• Akumulatory zawsze gotowe do użycia
• W zestawie znajdują się akumulatory AA 2100 mAh.



 Ochrona przed odwróceniem biegunów
Pozwala na bezpieczne i łatwe korzystanie z 
ładowarki, która uniemożliwia ładowanie 
akumulatorów włożonych w niewłaściwy sposób.

Sterowanie czasem
Wbudowany zegar zatrzymuje ładowarkę po 
całkowitym naładowaniu akumulatorów. Zwiększa 
to żywotność akumulatorów i uniemożliwia ich 
uszkodzenie.

Powolne ładowanie
Wszystkie akumulatory rozładowują się w miarę 
upływu czasu. Uruchamiane automatycznie, powolne 
ładowanie pozwala na utrzymanie pełnej gotowości 
akumulatorów po umieszczeniu ich w ładowarce i 
podłączeniu do gniazdka elektrycznego.
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Zasilanie
• Zestaw z bateriami
• Pojemność baterii/akumulatora: 2100 mAh
• Źródło zasilania: 100–240 V AC, 50/60 Hz

Specyfikacja techniczna
• Materiał obudowy: Tworzywo ABS

Charakterystyka ekologiczna
• Metale ciężkie: Bezkadmowy, Bezrtęciowy, 

Bezołowiowy
• Materiał opakowania: Tworzywo PET
• Rodzaj opakowania: Blister składany

Wymiary produktu
• Długość przewodu: 0 cm
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

7,6 x 12,2 x 8 cm
• Waga: 0,413 kg

Wymiary opakowania
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

13 x 25,2 x 8,5 cm
• Waga netto: 0,412 kg
• Waga brutto: 0,479 kg
• Ciężar opakowania: 0,067 kg
• EAN: 87 12581 41318 7
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Blister

Karton zewnętrzny
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

32,7 x 20 x 16 cm
• Waga netto: 1,648 kg
• Waga brutto: 2,188 kg
• Ciężar opakowania: 0,54 kg
• EAN: 87 12581 41321 7
• Liczba opakowań konsumenckich: 4
•
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