
 

 

Philips MultiLife
Φορτιστής μπαταρίας

Γρήγορος

SCB4400NB
Γρήγορη φόρτιση μπαταριών AA, AAA και 9V
Με αυτόν το γρήγορο φορτιστή
Ο γρήγορος φορτιστής Philips φορτίζει τις μπαταρίες AA, AAA και 9V σε 5 μόλις 
ώρες, ενώ μπορεί να φορτίσει από 2 έως 4 μπαταρίες ξεχωριστά

Κορυφαία απόδοση
• Γρήγορη φόρτιση
• Προστασία ανεστραμμένης πολικότητας για σωστή τοποθέτηση των μπαταριών
• Ανίχνευση χαλασμένης ή αλκαλικής μπαταρίας
• Ανίχνευση αρνητικής διαφοράς τάσης, ανίχνευση μηδενικής κλίσης καμπύλης φόρτισης
• Αυτόματος τερματισμός λειτουργίας
• Παγκόσμια χρήση με οποιαδήποτε τάση

Ευκολία στη χρήση
• Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες AA NiMH 2600 mAh (περιλαμβάνονται στη συσκευασία)
• Φόρτιση 2 έως 4 μπαταριών AA, AAA και 9V
• Ενδεικτική λυχνία LED φόρτισης



 Αυτόματος τερματισμός λειτουργίας
Η δυνατότητα αυτόματου τερματισμού 
λειτουργίας έχει σχεδιαστεί για να παρέχει 
ασφάλεια και σιγουριά. Όταν οι μπαταρίες 
φορτιστούν πλήρως, ο φορτιστής 
απενεργοποιείται, προστατεύοντάς τις από 
ενδεχόμενη υπερφόρτιση.

Ανίχνευση χαλασμένης/αλκαλικής 
μπαταρίας
Αυτή η λειτουργία παρέχει ειδοποίηση αν 
τοποθετηθεί στον φορτιστή χαλασμένη ή 
αλκαλική μπαταρία, προσφέροντας έτσι μέγιστη 
ασφάλεια

Η λυχνία LED υποδηλώνει τη φόρτιση
Η λυχνία LED ανάβει υποδηλώνοντας ότι η 
φόρτιση βρίσκεται σε εξέλιξη, σβήνει όταν η 
φόρτιση ολοκληρωθεί και αναβοσβήνει αν 
τοποθετηθεί χαλασμένη μπαταρία στο φορτιστή

Προστασία ανεστραμμένης 
πολικότητας
Η προστασία ανεστραμμένης πολικότητας 
εξασφαλίζει τη σωστή τοποθέτηση των 
μπαταριών στο φορτιστή, αποτρέποντας τη 
λανθασμένη φόρτιση ή την πρόκληση ζημιάς στις 
μπαταρίες.

Γρήγορη φόρτιση
Ο γρήγορος φορτιστής επιτρέπει την πλήρη 
φόρτιση με μέγιστη ισχύ μέσα σε 5 μόλις ώρες.
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Ρεύμα
• Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίες
• Χωρητικότητα μπαταρίας: 4 x AA 2600 mAh
• Τροφοδοσία ρεύματος: 100-240 VAC, 50/60 Hz

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

• Υλικό συσκευασίας: PET

Φόρτιση και έλεγχος
• Ενδείξεις φόρτισης: LED
• Λειτουργίες ελέγχου: εντοπισμός αλκαλικής, 
εντοπισμός χαλασμένης μπαταρίας, -dV, χωρίς 
υπερφόρτιση, προστασία από βραχυκύκλωμα, 
έλεγχος θερμοκρασίας, λάθος πολικότητα

Είσοδος ρεύματος
• Τροφοδοσία ρεύματος: Ενσύρματο
• Τάση: 100-240 V

Εξωτερική συσκευασία
• Μεικτό βάρος: 1,877 κ.
• GTIN: 1 87 12581 60672 2
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

31,2 x 22,5 x 15,2 εκ.
• Καθαρό βάρος: 1,22 κ.
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 4
• Καθαρό απόβαρο: 0,657 κ.

Διαστάσεις συσκευασίας
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

10 x 25,2 x 7,5 εκ.
• EAN: 87 12581 60672 5
• Μεικτό βάρος: 0,365 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,305 κ.
• Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
• Τύπος συσκευασίας: Μπλίστερ
• Καθαρό απόβαρο: 0,06 κ.
•
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