
 

 

Philips MultiLife
Ładowarka akumulatorów

Szybka

SCB4400NB
Szybkie ładowanie akumulatorów AA, AAA i 9 V
Dzięki tej szybkiej ładowarce
Szybka ładowarka firmy Philips gwarantuje naładowanie akumulatorów AA, AAA i 9 V w 
ciągu 5 godzin. Umożliwia również ładowanie od 2 do 4 akumulatorów jednocześnie.

Najlepsza wydajność
• Szybkie ładowanie
• Ochrona przed odwróceniem biegunów gwarantuje właściwą instalację akumulatorów
• Wykrywanie nieodpowiednich akumulatorów lub baterii alkalicznych
• Wykrywanie ujemnego przyrostu napięcia, wykrywanie zerowego przyrostu napięcia
• Automatyczne wyłączanie
• Uniwersalny zakres napięć

Łatwa obsługa
• Dołączono akumulatory AA 2600 mAh NiMH
• Ładowanie od 2 do 4 akumulatorów AA, AAA i 9 V
• Wskaźnik LED informuje o ładowaniu



 Automatyczne wyłączanie
Funkcja automatycznego wyłączania zapewnia 
spokój. Kiedy akumulatory są w pełni naładowane, 
ładowarka wyłącza się, co zapobiega przeładowaniu.

Wykrywanie nieodpowiednich 
akumulatorów/baterii alkalicznych
Ta funkcja powiadamia użytkownika, gdy 
nieodpowiedni akumulator lub bateria alkaliczna 
zostanie umieszczona w ładowarce — zapewnia to 
optymalne bezpieczeństwo

Dioda LED informuje o ładowaniu
Dioda LED świeci się w czasie ładowania, wyłącza się 
po jego ukończeniu i miga w przypadku umieszczenie 
niewłaściwego akumulatora w ładowarce

Ochrona przed odwróceniem biegunów
Ochrona przed odwróceniem biegunów zapewnia 
właściwą instalację akumulatorów w ładowarce i 
zapobiega przeładowaniu lub uszkodzeniu 
akumulatorów.

Szybkie ładowanie
Szybka ładowarka zapewnia pełną moc 
akumulatorów po zaledwie 5 godzinach ładowania.
SCB4400NB/12

Zalety
Data wydania 2014-06-20

Wersja: 9.0.4

12 NC: 8670 000 77914
EAN: 87 12581 60672 5

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V. 
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com
Moc
• Zestaw z bateriami
• Pojemność baterii: 4 x AA 2600 mAh
• Źródło zasilania: 100–240 V AC, 50/60 Hz

Charakterystyka ekologiczna
• Metale ciężkie: Bezkadmowy, Bezrtęciowy, 

Bezołowiowy
• Materiał opakowania: Tworzywo PET

Ładowanie i sterowanie
• Wskaźniki ładowania: LED
• Funkcje sterowania: Wykrywanie baterii 

alkalicznych, wykrywanie nieprawidłowych 
akumulatorów, -dV, ochrona przed 
przeładowaniem, Zabezpieczenie przed zwarciem, 
regulacja temperatury, Ochrona przed 
odwróceniem biegunów

Wejście zasilania
• Źródło zasilania: Przewodowe
• Napięcie: 100–240 V

Karton zewnętrzny
• Waga brutto: 1,877 kg
• GTIN: 1 87 12581 60672 2
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

31,2 x 22,5 x 15,2 cm
• Waga netto: 1,22 kg
• Liczba opakowań konsumenckich: 4
• Ciężar opakowania: 0,657 kg

Wymiary opakowania
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

10 x 25,2 x 7,5 cm
• EAN: 87 12581 60672 5
• Waga brutto: 0,365 kg
• Waga netto: 0,305 kg
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Blister
• Ciężar opakowania: 0,06 kg
•
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