
 

 

Philips MultiLife
Nabíjačka batérií

200 minút

SCB4055NB
Cestovná súprava na rýchle 

nabíjanie už za 2 hodiny
Keďže je výnimočne kompaktná a súčasťou jej balenia sú dva prídavné adaptéry na pripojenie 
do siete, ideálne sa hodí na cestovanie. To znamená, že môžete nabiť vaše batérie typu AA 
a AAA už za dve hodiny – kdekoľvek na svete. Nabije jednu až štyri batérie súčasne.

Vrcholový výkon
• Chráni vaše batérie proti nadmernému nabitiu

Jednoduché používanie
• Nabite AA, AAA batérie v jednej nabíjačke
• Adaptér AC/DC je pripravený pre použitie na celom svete
• Udržiava batérie stále pripravené na použitie
• Univerzálne konektory sú pribalené pre použitie na celom svete
• 2300 mAh nabíjateľné AA batérie sú súčasťou balenia



 Nabite AA, AAA
Nabíjačka je navrhnutá pre nabíjanie batérií typu AA 
a AAA.

Pripravené pre použitie na celom svete
Adaptér AC/DC, ktorý dokáže narábať so vstupným 
napätím 100 až 240 V. Jednoduchým pridaním 
konvertora zásuvky pre žiadanú krajinu sa nabíjačka 
môže použiť na celom svete.

Inteligentná ochrana nabíjania
Špeciálny senzor zaznamená, keď sú batérie plne 
nabité a prepne na prúdové nabíjanie, aby sa udržali 
batérie plne nabité a pripravené pre používanie. 
Ochrana proti nadmernému nabitiu predlžuje 
životnosť batérií, pretože zabraňuje ich poškodeniu 
spôsobenému z nadmerného nabitia.

Prúdové nabíjanie
Všetky nabíjateľné batérie časom trpia na 
samovybíjanie. Automaticky spúšťané prúdové 
nabíjanie uchováva vaše batérie plné a pripravené na 
použitie, keď sa nechajú v nabíjačke a v zástrčke.

Pribalené univerzálne konektory
Dva pribalené adaptéry, ktoré môžete pripojiť k 
sieťovej zástrčke, vám umožnia používať nabíjačku v 
krajinách s anglickou alebo americkou normou 
sieťových zásuviek.

Vrátane 2300 mAh MultiLife AA
2300 mAh energie uchová váš audioprehrávač alebo 
digitálny fotoaparát dlhšie v prevádzke.
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Príkon
• Batérie pribalené
• Kapacita batérií: 2 300 mAh
• Zdroj napájania: 100-240 VAC, 50/60 Hz

Technické špecifikácie
• Obalový materiál: ABS

"Green" špecifikácie
• Ťažké kovy: Bez Cd, Bez Hg, Bez Pb (olova)
• Baliaci materiál: PET
• Typ balenia: Bublinkový obal

Rozmery produktu
• Dĺžka kábla: 0 cm
• Rozmery produktu (Š x V x H): 7,3 x 8,7 x 7.4 cm
• Hmotnosť: 0,185 kg

Rozmery balenia
• Rozmery balenia (Š x V x H): 13,1 x 25 x 8,5 cm
• Čistá hmotnosť: 0,24 kg
• Hmotnosť brutto: 0,298 kg
• Hmotnosť obalu: 0,058 kg
• EAN: 87 12581 40135 1
• Počet kusov výrobkov v balení: 1
• Typ balenia: Balenie blister

Vonkajšia lepenka
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 32,7 x 20 x 16 cm
• Čistá hmotnosť: 0,96 kg
• Hmotnosť brutto: 1,5 kg
• Hmotnosť obalu: 0,54 kg
• EAN: 87 12581 40137 5
• Počet užívateľských balení: 4
•
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