
 

 

Philips MultiLife
Nabíječka baterií

200 minut

SCB4055NB
Cestovní sada s vysokou rychlostí 

nabíjení dvě hodiny
Díky kompaktnímu provedení je tato nabíječka ideální pro cestování. Je nabízena se 
dvěma síťovými adaptéry navíc, takže můžete dobíjet akumulátory AA a AAA za pouhé 
dvě hodiny kdekoliv na světě. Nabíjí jeden až čtyři akumulátory současně.

Špičkový výkon
• Chrání baterie před přebíjením

Snadné použití
• Nabíjejte baterie AA a AAA v jedné nabíječce
• Adaptér AC/DC je určen pro použití po celém světě
• Udržujte baterie vždy připravené k použití
• Různé typy zástrček pro použití po celém světě jsou součástí balení
• Obsahuje dobíjecí akumulátory AA s kapacitou 2 300 mAh



 Nabíjení AA a AAA
Nabíječka je určena pro nabíjení baterií AA a AAA.

Pro použití po celém světě
Adaptér AC/DC, který zvládne vstupní napětí 
100 až 240 V. Po přidání konvertoru pro 
požadovanou zemi ho lze použít po celém světě.

Inteligentní ochrana nabíjení
Zvláštní snímač zjistí, kdy jsou baterie plně nabité, 
přepne se na dobíjení a bude baterie udržovat plně 
nabité a připravené pro použití. Ochrana před 
přebíjením prodlužuje životnost baterií, protože 
brání jejich poškození.

Dobíjení
Všechny dobíjecí baterie se postupně samy vybíjejí. 
Pokud jsou v dobíječce, která je v elektrické zásuvce, 
automatické spuštění dobíjení je udržuje plně nabité 
a připravené pro použití.

Včetně různých typů zástrček
Dva přiložené adaptéry, které lze připojit k originální 
síťové zástrčce, umožňují používat nabíječku 
v zemích, kde se používají britské a americké 
zásuvky.

Včetně baterie AA MultiLife 2 300 mAh
2 300 mAh energie zajistí pro váš audio přehrávač 
nebo digitální fotoaparát ještě delší dobu provozu.
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Spotřeba
• Baterie dodávány s přístrojem: Ano
• Kapacita baterie: 2300 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 výrobku
• Délka kabelu: 0 cm
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 7,3 x 8,7 x 7,4 cm
• Hmotnost: 0,185 kg

Rozměry balení
• Rozměry balení (Š x V x H): 13,1 x 25 x 8,5 cm
• Čistá hmotnost: 0,24 kg
• Hrubá hmotnost: 0,298 kg
• Hmotnost obalu: 0,058 kg
• EAN: 87 12581 40135 1
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Plastikový obal

Vnější obal
• Vnější obal (D x Š x V): 32,7 x 20 x 16 cm
• Čistá hmotnost: 0,96 kg
• Hrubá hmotnost: 1,5 kg
• Hmotnost obalu: 0,54 kg
• EAN: 87 12581 40137 5
• Počet spotřebitelských balení: 4
•
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