
 

 

Philips MultiLife
Nabíječka baterií

Cestovní

SCB4060NB
Nabíjejte na cestách

Touto cestovní nabíječkou
Cestovní rychlonabíječka Philips, to je dokonalý společník na cesty. Je vybavena špičkovou 
technologií a doplní energii vašich zařízení za pouhé 2 hodiny.

Špičkový výkon
• Vysokorychlostní dobíjení energie
• Ochrana proti přepólování pro správnou instalaci baterie
• Zjištění špatné nebo alkalické baterie
• Kapkové dobíjení udržuje plnou kapacitu baterie
• Univerzální napětí

Snadné použití
• Nabíjí 2–4 baterie AA nebo AAA
• Kontrolka LED pro indikaci nabíjení
• Různé typy zástrček pro použití po celém světě jsou součástí balení
• Přibalené akumulátory AA 2000 mAh NiMH RTU



 Zjištění špatné/alkalické baterie
Tato funkce vás upozorní, když vložíte špatnou nebo 
alkalickou baterii. Tím zajišťuje optimální bezpečnost

Vysokorychlostní dobíjení energie
Nabíječka za 1 hodinu vám umožňuje plné nabití na 
maximální hodnoty už za 1 hodinu.

Ochrana proti přepólování
Ochrana proti přepólování zaručuje správnou 
instalaci baterie do nabíječky, a brání nabíjení či 
poškození baterií.

Kapkové dobíjení
Cestovní nabíječka je inteligentní nabíječka s funkcí 
kapkového dobíjení, která upravuje nabíjení tak, aby 
baterie zůstala plně nabitá a připravená k 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.

Kontrolka LED indikuje nabíjení
Rozsvícení kontrolky LED indikuje probíhající 
nabíjení, při skončení nabíjení zhasne a při vložení 
špatné baterie bliká
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Maximální příkon
• Napětí: 100-240 V
• Napájení: Přímé napájení ze sítě

Nabíjení & Ovládání
• Indikace nabíjení: LED
• Kontrola funkcí: blokování vadných akumulátorů, 

rozpoznání alkalických článků, chybná polarita

Spotřeba
• Baterie dodávány s přístrojem: Ano
• Napájení: Střídavý proud 100–240 V, 50/60 Hz
• Kapacita baterie: 4 x AA 2100 mAh

Ekologické specifikace
• Těžké kovy: Bez kadmia, Bez rtuti, Bez olova
• Balicí materiál: PET

Vnější obal
• Vnější obal (D x Š x V): 31,6 x 21,8 x 13 cm
• Čistá hmotnost: 0,8352 kg
• Hrubá hmotnost: 1,374 kg
• Hmotnost obalu: 0,5388 kg
• EAN: 87 12581 59989 8
• Počet spotřebitelských balení: 4

Rozměry balení
• Rozměry balení (Š x V x H): 10 x 25,2 x 9,5 cm
• Čistá hmotnost: 0,2088 kg
• Hrubá hmotnost: 0,2764 kg
• Hmotnost obalu: 0,0676 kg
• EAN: 87 12581 59988 1
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Plastikový obal
•

Specifikace
Nabíječka baterií
Cestovní
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