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Spotřeba
• Baterie dodávány s přístrojem: Ano
• Kapacita baterie: 2 600 mAh
• Napájení: Střídavý proud 100-240 V, 50/60 Hz

Technické údaje
• Materiál krytu: ABS

Ekologické specifikace
• Těžké kovy: Bez kadmia, Bez rtuti, Bez olova

• Balicí materiál: PET
• Typ balení: Plastový obal

Rozměry
• Rozměry plastového balení (ŠxHxV): 13 x 25 x 

9 cm
• Vnitřní rozměry krabice (ŠxHxV): 20 x 32,7 x 

16 cm
• Počet kusů ve velkoobchodním balení: 4
•

Rychlonabíječka
  

Specifikace

Datum vydání 2009-01-20

Verze: 1.0.4

12 NC: 9082 100 07937
EAN: 87 10895 95922 3

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování. 
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips 
Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com
SCB3

Zvýrazn

Nabíjení 
Nabíječka j
9 V, C a D

Ochrana 
Umožňuje b
navržena ta
nebo nepoš

Ovládání
Vestavěný b
nabití bater
protože brá

Dobíjení
Všechny do
jsou v dobíj
automatick
připravené 

Včetně b
Úžasná kap
fotoaparát 
spotřebou j
075NB

ění výro

akumulát
e určena k 

proti pře
ezpečné a 
k, aby se š
kodily.

 časovače
ezpečnostn
ií vypne. Tím
ní jejich po

bíjecí baterie
ečce, která 
é spuštění d
pro použití.

aterie AA
acita 2 60

a další spot
eště delší do
orů AA, AAA, 9 V, C, D
nabíjení akumulátorů AA, AAA, 

pólování
snadné použití nabíječky, která je 
patně vložené baterie nedobíjely 

m
í časovač nabíječku po plném 
 prodlužuje životnost baterií, 

škození.

 se postupně samy vybíjejí. Pokud 
je v elektrické zásuvce, 
obíjení je udržuje plně nabité a 

 MultiLife 2 600 mAh
0 mAh zajistí pro váš digitální 
řebiče s mimořádně velkou 
bu provozu.
/12

bku

http://www.philips.com

