
 

 

Philips MultiLife
Carregador de pilhas

200 minutos

SCB4055NB
Kit de viagem para recarga 

ultra-rápida de 2 horas
Ideal para viagens, este carregador é ultracompacto e vem com dois adaptadores 
adicionais para recarregar pilhas AA e AAA em apenas 2 horas e em qualquer lugar do 
mundo. Carrega de uma a quatro pilhas simultaneamente.

Desempenho superior
• Protege suas pilhas contra sobrecarga

Fácil de usar
• Carregue pilhas AA e AAA em um único carregador
• O adaptador AC/DC vem pronto para uso em qualquer lugar do mundo
• Mantenha suas pilhas sempre prontas para uso
• Tomadas universais incluídas para uso em qualquer lugar do mundo
• Pilhas AA recarregáveis de 2.300 mAh incluídas



 Carregue AA e AAA
O carregador foi projetado para carregar pilhas AA 
e AAA.

Pronto para uso em qualquer lugar do 
mundo
O adaptador AC/DC funciona com voltagens de 
entrada de 100 a 240 V. Basta conectar o conversor 
de tomada adequado para o país e usar o carregador 
em qualquer lugar do mundo.

Proteção inteligente de recarga
O sensor especial detecta quando as pilhas estão 
totalmente carregadas e passa para o modo de 
recarga lenta para mantê-las carregadas e prontas 
para uso. A proteção contra sobrecarga estende a 
vida das pilhas evitando danos causados por 
sobrecarga.

Carga lenta
Todas as baterias recarregáveis estão sujeitas ao 
autodescarregamento com o passar do tempo. O 
carregamento lento automático mantém suas pilhas 
carregadas e prontas para uso quando estão no 
carregador conectado à eletricidade.

Tomadas universais incluídas
Os dois adaptadores incluídos podem ser 
conectados à tomada original para que você use o 
carregador em países onde são usadas tomadas 
padrão do Reino Unido ou dos EUA.

AA MultiLife de 2.300 mAh incluída
Os 2.300 mAh de energia fazem com que seu audio 
player ou sua câmera digital funcionem por mais 
tempo.
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Alimentação
• Pilhas incluídas
• Capacidade da bateria: 2.300 mAh
• Fonte de alimentação: 100-240 VAC, 50/60 Hz

Especificações técnicas
• Material da estrutura: ABS

Especificações ambientais
• Metais pesados: Sem Cd, Sem Hg, Sem Pb
• Material de embalagem: PET
• Tipo da embalagem: Blister em concha

Dimensões do produto
• Comprimento do cabo: 0 cm
• Dimensões do produto (L x A x P): 0 x 0 x 0 cm
• Peso: 0 kg

Dimensões da embalagem
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

13,1 x 25 x 8,5 cm
• Peso líquido: 0.24 kg
• Peso bruto: 0,298 kg
• Peso da embalagem: 0,058 kg
• EAN: 87 12581 40135 1
• Número de produtos inclusos: 1
• Tipo da embalagem: Blister

Embalagem externa
• Embalagem externa (L x L x A): 32,7 x 20 x 16 cm
• Peso líquido: 0,96 kg
• Peso bruto: 1,5 kg
• Peso da embalagem: 0,54 kg
• EAN: 87 12581 40137 5
• Número de embalagens para o cliente: 4
•

Especificações
Carregador de pilhas
200 minutos  
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