
 

 

Philips MultiLife
Batteriladdare

200 minuter

SCB4350NB
Laddar batterier på upp 

till 200 minuter
Ladda dina AA- och AAA-batterier på mindre än 200 minuter. 2 x 2 100 mAh AA-
batterier medföljer.

Topprestanda
• Skyddar batterierna mot överladdning

Lättanvänd
• Snygg, smidig och kompakt design
• Ladda AA- och AAA-batterier i en enda laddare
• Se till att batterierna alltid är klara för användning
• 2 100 mAh, laddningsbara AA-batterier medföljer.



 Exklusiv kompakt design
Den exklusiva, snygga och kompakta designen gör 
det enklare för dig att ta med dig laddaren på resan 
och gör det även roligare att använda den.

Ladda AA och AAA
Du kan ladda AA- och AAA-batterier i laddaren.

Smart laddningsskydd
Den särskilda sensorn känner av när batterierna är 
fulladdade och slår över till underhållsladdning så att 
batterierna fortsätter att vara fulladdade och klara 
för användning. Skyddet mot överladdning förlänger 
batteriernas livslängd genom att förhindra 
överladdning som kan skada dem.

Underhållsladdning
Laddningsbara batterier tappar alltid effekt med 
tiden. Med den automatiska underhållsladdningen är 
batterierna alltid laddade och klara att användas när 
de förvaras i laddaren som är ansluten till eluttaget.

2 100 mAh, MultiLife AA medföljer
Kapaciteten på 2 100 mAh gör att du kan använda 
din ljudspelare eller digitalkamera längre.
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Effekt
• Batterier medföljer
• Batterikapacitet: 2 100 mAh
• Strömförsörjning: 220–240 V

Tekniska specifikationer
• Hölje, material: ABS

Miljöpolicy
• Tungmetaller: CD-fri, Hg-fri, Pb-fri

• Förpackningsmaterial: PET
• Förpackningstyp: Clamshell-blister

Mått
• Blistermått (B x D x H): 17 x 25 x 6 cm
• Inre kartongmått (B x D x H): 17,7 x 27,2 x 19 cm
• Antal i förpackning: 4
• Produktmått (B x D x H): 12 x 7,5 x 2,35 cm
• Produktvikt: 0,096 kg
•
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