Philips MultiLife
Univerzalni polnilnik

SCB3030NB

Za napajanje vse akumulatorskih
baterij NiMH AA/AAA/9 V
S tem univerzalnim polnilnikom lahko nikelj-metal-hidridne (NiMH) baterije tipa AA, AAA in 9V
napolnite že v petih urah. Polnite lahko dve ali štiri baterije naenkrat. Samodejni izklop po desetih
urah za zaščito pred preveliko napolnjenostjo. Priložene 4 baterije NiMH tipa AA 2100 mAh
Vrhunsko delovanje
• Vgrajeni časovnik baterije ščiti pred prekomernim polnjenjem
Enostavna uporaba
• Polnjenje baterij AA, AAA in 9V z enim polnilnikom
• Zagotavlja pravilno namestitev baterij v polnilnik
• Baterije bodo vedno pripravljene za uporabo
• Priložene so akumulatorske baterije AA 2100 mAh.
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Univerzalni polnilnik

Specifikacije
Napajanje

• Baterije so priložene
• Zmogljivost baterije: 2100 mAh
• Napajanje: 100–240 V AC, 50/60 Hz

Tehnične specifikacije
• Material ohišja: ABS

Specifikacije zelenega okolja

• Težke kovine: Brez kadmija, Brez živega srebra,
Brez svinca
• Pakirni material: PET
• Vrsta embalaže: Školjkasta mehurčkasta embalaža

Dimenzije izdelka

• Dolžina kabla: 0 cm
• Dimenzije izdelka (Š x V x G): 7,6 x 12,2 x 8 cm
• Teža: 0,413 kg

Značilnosti
Dimenzije embalaže

• Dimenzije embalaže (Š x V x G):
13 x 25,2 x 8,5 cm
• Neto teža: 0,412 kg
• Bruto teža: 0,479 kg
• Teža embalaže: 0,067 kg
• EAN: 87 12581 41318 7
• Število priloženih izdelkov: 1
• Vrsta embalaže: Pretisni omot

Zunanja škatla
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Outer carton (L x Š x V): 32,7 x 20 x 16 cm
Neto teža: 1,648 kg
Bruto teža: 2,188 kg
Teža embalaže: 0,54 kg
EAN: 87 12581 41321 7
Število komercialnih pakiranj: 4
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Zaščita pred obrnjeno polariteto

Omogoča vam varno in enostavno uporabo
polnilnika, ker preprečuje polnjenje in poškodovanje
baterij, če so nameščene napačno.

Nadzorovano s časovnikom

Vgrajeni varnostni časovnik izklopi polnilnik, ko so
baterije polne. To preprečuje poškodovanje baterij
zaradi prekomernega polnjenja in tako podaljšuje
njihovo življenjsko dobo.

Trajno polnjenje

Vse akumulatorske baterije se sčasoma same
izpraznijo. Samodejno trajno polnjenje zagotavlja, da
so baterije vedno napolnjene in pripravljene, ko so v
polnilniku in napajalni vtičnici.

