
 

Philips MultiLife
Nabíjačka batérií

200 minút

SCB4360CB
Plne nabité batérie za 

maximálne 200 minút
Nabite batérie typu AA a AAA za menej ako 200 minút. Vrátane 2 batérií 900 mAh typu 
AAA a automobilového adaptéra.

Vrcholový výkon
• Chráni vaše batérie proti nadmernému nabitiu

Jednoduché používanie
• 12 V zásuvka do auta pre nabíjanie v aute
• Štýlový, hladký a kompaktný dizajn
• Nabite AA, AAA batérie v jednej nabíjačke
• Adaptér AC/DC je pripravený pre použitie na celom svete
• Udržiava batérie stále pripravené na použitie
• 900 mAh nabíjateľné AAA batérie sú súčasťou balenia
 



 12 V zásuvka do auta
Nabíjačka má špeciálny adaptér, ktorý sa hodí do 
zásuvky pre cigaretový zapaľovač v aute. To 
znamená, že okrem nabíjania z elektrickej siete 
môžete nabíjať aj keď ste na cestách.

Exkluzívny kompaktný dizajn
Exkluzívny štýlový a kompaktný dizajn zjednodušuje 
vaše cestovanie s nabíjačkou a vďaka nemu je jej 
používanie zábavou.

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.

Vrátane 900 mAh MultiLife AAA
900 mAh energie uchováva váš digitálny fotoaparát a 
iné zariadenia s vysokým príkonom dlhšie v 
prevádzke.
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Príkon
• Batérie pribalené
• Kapacita batérií: 900 mAh
• Zdroj napájania: 220-240 V

Technické špecifikácie
• Obalový materiál: ABS

"Green" špecifikácie
• Ťažké kovy: Bez Cd, Bez Hg, Bez Pb (olova)

• Baliaci materiál: PET
• Typ balenia: Bublinkový obal

Rozmery
• Rozmery bublinkového obalu (ŠxHxV): 17 x 25 x 6 

cm
• Rozmery vnútornej lepenky Š x H x V: 17,7 x 27,2 

x 19 cm
• Množstvo hlavnej lepenky: 4
• Rozmery produktu (ŠxHxV): 12 x 7,5 x 2,35 cm
• Hmotnosť produktu: 0 096 kg
•

Technické údaje
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