
 

 

Philips MultiLife
Akkulaturi

200 minuuttia

SCB4375CB
Lataa akut täyteen enintään 

200 minuutissa
Lataa AA- ja AAA-akut alle 200 minuutissa. Mukana 4 x 2 600 mAh:n AA-akkua ja 
autosovitin.

Huippuluokan suorituskyky
• Estää akkuja ylilatautumasta

Helppokäyttöinen
• 12 V:n autolatausjohto akkujen lataamiseen autossa
• Tyylikäs, sulavalinjainen ja pienikokoinen
• Lataa AA-, AAA-akut samalla laturilla
• Pidä akut aina käyttövalmiina
• Mukana ladattavat AA-akut, 2600 mAh.



 12 V:n autolatausjohto
Laturissa on auton savukkeen sytyttimeen sopiva 
sovitin. Nyt voit ladata akkuja niin kotona kuin 
matkoillakin.

Hienostunut ja pienikokoinen
Hienostuneen tyylikkään ja kompaktin muotoilun 
ansiosta laturi on nyt helppo ottaa matkalle mukaan 
ja käyttää missä tahansa.

Lataa AA- ja AAA-akut
Laturi on suunniteltu lataamaan AA- ja AAA- akut.

Älykäs lataussuoja
Sensori tunnistaa, kun akut ovat latautuneet täyteen 
ja siirtyy hoitolataukseen, joka pitää akut täyteen 
ladattuna ja aina käyttövalmiina. Ylilataussuoja 
pidentää akkujen käyttöikää estämällä ylilatauksesta 
aiheutuvat vahingot.

Hoitolataus
Ladattavien akkujen varaus purkautuu itsestään ajan 
myötä. Automaattisesti alkava hoitolataus pitää akut 
täyteen ladattuna ja käyttövalmiina, kun ne 
säilytetään virtalähteeseen kytketyssä laturissa.

Mukana 2600 mAh:n MultiLife AA -akut
2600 mAh pitää digitaalikamerat ja muut paljon virtaa 
kuluttavat laitteet huomattavasti pidempään 
käynnissä.
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Virta
• Sisältää akut
• Akun kapasiteetti: 2600 mAh
• Virtalähde: 220–240 V

Tekniset tiedot
• Kotelon materiaali: ABS

Green-sarjan tekniset tiedot
• Raskasmetallit: Ei kadmiumia, Ei elohopeaa, Ei lyijyä

• Pakkausmateriaali: PET
• Pakkaustyyppi: Simpukkamuovipakkaus

Mitat
• Pakkauksen mitat (LxSxK): 17 x 25 x 6 mm
• Pakkauksen sisämitat (LxSxK): 17,7 x 27,2 x 19 cm
• Määrä pakkauksessa: 4
• Tuotteen mitat (LxSxK): 12 x 7,5 x 2,35 cm
• Tuotteen paino: 0,096 kg
•
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