
 

 

Philips MultiLife
Зарядно устройство за 
батерии

Travel

SCB4060NB
Зареждайте, когато сте на път!

Със зарядното устройство Travel
Зарядното устройство Philips Hi Speed Travel е идеалният спътник при пътуване. 
Със своята най-съвременна технология, зарядното устройство Travel зарежда 
напълно устройствата ви само за 2 часа.

Върхова ефективност
• Hi Speed за бързо зареждане
• Защита от разменен поляритет за правилно поставяне на батериите
• Разпознаване на повредени или алкални батерии
• Бавното зареждане поддържа пълния капацитет на батерията
• Работи с напреженията в цял свят

Лесна употреба
• Зарежда 2 до 4 батерии тип AA и AAA
• LED индикатор за зареждане
• Добавени са щепсели за използване навсякъде по света
• В комплект с акумулаторни батерии AA, 2000 mAh, NiMH, готови за употреба



 Разпознаване на повредени/алкални 
батерии
Тази функция сигнализира, когато е поставена 
повредена или алкална батерия, и гарантира 
оптимална безопасност

Hi Speed за бързо зареждане
Това зарядно устройство зарежда за 1 час, за да 
сте напълно готови, с масимална мощност, само 
след около час.

Защита от разменен поляритет
Защитата от разменен поляритет гарантира 
правилно поставяне на батериите в зарядното 
устройство, като не позволява зареждане и 
повреда на батериите в случай на неправилно 
поставяне.

Бавно зареждане
Travel е интелигентно зарядно устройство, 
снабдено с функция за бавно зареждане на 
батерии, която регулира нивото на зареждане и 
поддържа батерията напълно заредена и готова 
за ползване.

Приложени щепсели за цял свят
Приложени два адаптера, които могат да се 
включват в основния щепсел, така че да можете 
да използвате зарядното си устройство в страни 
с контакти като във Великобритания или САЩ.

LED индикаторът свети по време на 
зареждане
LED индикаторът свети по време на зареждане, 
угасва - когато зареждането приключи и мига - 
когато е поставена повредена батерия
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Входяща мощност
• Напрежение: 100 - 240 V
• Електрозахранване: Включване направо в 
захранващата мрежа

Зареждане и управление
• Индикатори за зареждане: LED лампи
• Управляващи функции: разпознаване на 
повредени батерии, разпознаване на алкални 
батерии, грешен поляритет

Power
• Съдържа батерии
• Електрозахранване: 100-240 V променлив ток, 

50/60 Hz
• Капацитет на батериите: 4 бр. AA, 2100 mAh

Екологични спецификации
• Тежки метали: Без кадмий, Без живак, Без 

олово
• Материал на опаковката: PET

Външен кашон
• Външен кашон (л x Ш x В): 31,6 x 21,8 x 13 см
• Нето тегло: 0,8352 кг
• Бруто тегло: 1,374 кг
• Тегло на опаковката: 0,5388 кг
• EAN: 87 12581 59989 8
• Брой потребителски опаковки: 4

Габарити на опаковката
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

10 x 25,2 x 9,5 см
• Нето тегло: 0,2088 кг
• Бруто тегло: 0,2764 кг
• Тегло на опаковката: 0,0676 кг
• EAN: 87 12581 59988 1
• Брой включени продукти: 1
• Тип опаковка: Блистер
•
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