
 

 

Philips MultiLife
Încărcător universal

SCB3030NB
Încarcă toate bateriile reîncărcabile 

AA/AAA/NiMH 9 V
Încărcaţi-vă bateriile AA, AAA şi NiMH 9 V în până la cinci ore cu acest încărcător 
universal. Încarcă simultan două sau patru baterii. Oprire automată după zece ore, pentru 
a preveni supraîncărcarea. 4 baterii AA 2100 mAh NiMH incluse

Performanţă superioară
• Cronometrul încorporat previne supraîncărcarea bateriilor

Ușurinţă în utilizare
• Încărcaţi baterii AA, AAA și de 9V cu un singur încărcător
• Asigură instalarea corectă a bateriilor în încărcător
• Menţineţi bateriile pregătite pentru utilizare
• Sunt incluse baterii AA reîncărcabile de 2100 mAh.



 Protecţie la polaritate inversă
Această caracteristică vă permite utilizarea ușoară și 
sigură a încărcătorului, prevenind deteriorarea 
bateriilor din cauza introducerii incorecte în aparat.

Controlat prin cronometru
Cronometrul de siguranţă încorporat oprește 
încărcătorul în momentul în care bateriile sunt 
încărcate. Dispozitivul prelungește viaţa bateriilor 
prevenind defecţiunile provocate prin 
supraîncărcare.

Încărcare continuă
În timp, bateriile reîncărcabile se descarcă de la sine. 
Sistemul de încărcare continuă pornește automat și 
menţine bateriile încărcate și pregătite pentru 
utilizare dacă acestea sunt păstrate în încărcătorul 
conectat la reţeaua de alimentare.
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Alimentare
• Baterii incluse
• Capacitate baterie: 2100 mAh
• Sursă de alimentare: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Specificaţii tehnice
• Material carcasă: ABS

Specificaţii pentru protecţia mediului
• Metale grele: Fără CD, Fără mercur, Fără plumb
• Material de împachetat: PET
• Tip ambalaj: Ambalaj clemă

Dimensiuni produs
• Lungime cablu: 0 cm
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 7,6 x 12,2 x 8 cm
• Greutate: 0,413 kg

Dimensiunile ambalajului
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

13 x 25,2 x 8,5 cm
• Greutate netă: 0,412 kg
• Greutate brută: 0,479 kg
• Greutate proprie: 0,067 kg
• EAN: 87 12581 41318 7
• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Ambalaj

Cutie exterioară
• Cutie exterioară (L x L x Î): 32,7 x 20 x 16 cm
• Greutate netă: 1,648 kg
• Greutate brută: 2,188 kg
• Greutate proprie: 0,54 kg
• EAN: 87 12581 41321 7
• Număr de ambalaje: 4
•
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