
 

Philips MultiLife
Φορτιστής μπαταρίας

200 λεπτά

SCB4375CB
Πλήρης φόρτιση των μπαταριών σας 

σε λιγότερο από 200 λεπτά
Φορτίστε τις μπαταρίες AA και AAA σε λιγότερο από 200 λεπτά. Περιλαμβάνονται 
4 μπαταρίες 2600 mAh ΑΑ και βάση αυτοκινήτου.

Κορυφαία απόδοση
• Προστατεύει τις μπαταρίες σας από υπερφόρτιση

Ευκολία στη χρήση
• Βύσμα αυτοκινήτου 12 V για φόρτιση στο αυτοκίνητο
• Κομψός, ομαλός και συμπαγής σχεδιασμός
• Φόρτιση μπαταριών AA και AAA σε ένα φορτιστή
• Για μπαταρίες πάντα έτοιμες για χρήση
• Περιλαμβάνονται επαναφορτιζόμενες μπαταρίες 2600 mAh AA
 



 Βύσμα αυτοκινήτου 12 V
Ο φορτιστής διαθέτει ειδικό τροφοδοτικό που 
χωράει στην υποδοχή αναπτήρα του αυτοκινήτου. 
Αυτό σημαίνει ότι, εκτός από τη φόρτιση με πρίζα, 
μπορείτε να φορτίζετε και στις μετακινήσεις σας.

Αποκλειστικός συμπαγής σχεδιασμός
Αποκλειστικός κομψός και συμπαγής σχεδιασμός 
για να ταξιδεύετε με το φορτιστή και να 
απολαμβάνετε ακόμα περισσότερο τη χρήση του.

Φόρτιση AA και AAA
Ο φορτιστής είναι σχεδιασμένος για μπαταρίες 
AA και AAA.

Προστασία έξυπνης φόρτισης
Ο ειδικός αισθητήρας εντοπίζει πότε είναι 
πλήρως φορτισμένες οι μπαταρίες, και μεταβαίνει 
σε φόρτιση ροής για να διατηρήσει τις μπαταρίες 
σας γεμάτες και έτοιμες για χρήση. Η προστασία 
από υπερφόρτιση παρατείνει τη διάρκεια ζωής 
εμποδίζοντας τις όποιες βλάβες από 
υπερφόρτιση.

Φόρτιση ροής
Όλες οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες 
αυτοεκφορτίζονται με το χρόνο. Η αυτόματη 
έναρξη φόρτισης ροής διατηρεί τις μπαταρίες 
γεμάτες και έτοιμες για χρήση όταν είναι μέσα σε 
φορτιστή συνδεδεμένο στην πρίζα.

Με μπαταρία MultiLife 2600 mAh AA
Η εκπληκτική ισχύς των 2600 mAh εξασφαλίζει 
ακόμη μεγαλύτερη διάρκεια λειτουργίας για την 
ψηφιακή φωτογραφική μηχανή και άλλες χρήσεις 
υψηλής ενέργειας.
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Ρεύμα
• Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίες
• Χωρητικότητα μπαταρίας: 2600 mAh
• Τροφοδοσία ρεύματος: 220-240 V

Τεχνικές προδιαγραφές
• Υλικό περιβλήματος: ABS

Προδιαγραφές προστασίας 
περιβάλλοντος
• Βαριά μέταλλα: Χωρίς κάδμιο, Χωρίς 
υδράργυρο, Χωρίς μόλυβδο

• Υλικό συσκευασίας: PET
• Τύπος συσκευασίας: Μπλίστερ τύπου Clam shell

Διαστάσεις
• Διαστάσεις μπλίστερ (ΠxΒxΥ): 17 x 25 x 6 cm.
• Διαστάσεις εσωτ. συσκευασίας ΠxΒxΥ: 17,7 x 

27,2 x 19 cm
• Διαστάσεις κύριας συσκευασίας: 4
• Διαστάσεις προϊόντος (ΠxΒxΥ): 12 x 7,5 x 2,35 

cm
• Βάρος προϊόντος: 0,096 κ.
•

Προδιαγραφές
Φορτιστής μπαταρίας
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