
 

 

Philips MultiLife
Batterioplader

200 minutter

SCB4350NB
Oplad dine batterier helt 

på op til 200 minutter
Oplad dine AA- og AAA-batterier på mindre end 200 minutter. 2 x 2100 mAh AA-
batterier medfølger.

Topydelse
• Beskytter dine batterier mod overopladning

Brugervenlig
• Elegant, glat og kompakt design
• Opladning af AA- og AAA-batterier i samme oplader
• Hold dine batterier klar til brug hele tiden
• Genopladelige 2100 mAh AA-batterier medfølger.



 Flot kompakt design
Det eksklusive, elegante og kompakte design gør det 
nemmere for dig at have opladeren med på rejse, og 
den bliver også sjovere at bruge.

Opladning af AA og AAA
Opladeren er fremstillet til at oplade AA- og AAA-
batterier.

Beskyttelse mod smart-oplader
Den specielle sensor registrerer, når batterierne er 
fuldt opladet, og skifter til løbende opladning, så de 
forbliver fuldt opladede og klar til brug. Beskyttelsen 
mod overopladning forlænger batteriernes levetid.

Løbende opladning
Genopladelige batterier aflader altid løbende. Den 
automatisk startende løbende opladning holder 
batterierne fuldt opladte, så de er klar til brug, når de 
sidder i opladeren, som skal være tilsluttet 
strømmen.

2100 mAh MultiLife AA medfølger
2100 mAh energi holder liv i din lydafspiller eller dit 
digitalkamera længere.
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Strøm
• Batterier inkluderet
• Batterikapacitet: 2100 mAh
• Strømforsyning: 220-240 V

Tekniske specifikationer
• Materiale: kabinet: ABS

Miljøspecifikationer
• Tungmetaller: Fri for Cd, Kviksølvfri, Blyfri

• Pakkemateriale: PET
• Emballagetype: Clamshell blister

Mål
• Blister pakkemål (B × D × H): 17 x 25 x 6 cm
• Indv. emballagemål (B x D x H): 17,7 x 27,2 x 19 cm
• Enheder pr. kolli: 4
• Produktmål (B × D × H): 12 x 7,5 x 2,35 cm
• Vægt: 0,096 kg
•
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