
 

 

Philips MultiLife
Polnilnik baterij

Hiter

SCB4400NB
Hitro napolnite baterije AA, AAA in 9 V

S tem hitrim polnilnikom
S hitrim polnilnikom Philips baterije AA, AAA in 9 V napolnite v samo 5 urah. S tem hitrim 
polnilnikom lahko posamično polnite 2 do 4 baterije.

Vrhunsko delovanje
• Hitro polnjenje
• Zaščita pred obrnjeno polariteto za pravilno namestitev baterij
• Zaznavanje neprimerne ali alkalne baterije
• Zaznavanje negativnega DV, zaznavanje ničnega padca
• Samodejni izklop
• Napetost za uporabo po vsem svetu

Enostavna uporaba
• Priložene akumulatorske baterije AA 2600 mAh NiMH
• Za polnjenje 2 do 4 baterij AA, AAA in 9 V
• LED-indikator polnjenja



 Samodejni izklop
Samodejni izklop omogoča miren spanec. Ko se 
baterije napolnijo, se bo polnilnik izklopil, da se 
baterije ne bi prekomerno napolnile.

Zaznavanje neprimerne/alkalne baterije
Ta funkcija vas obvesti, ko je vstavljena neprimerna 
ali alkalna baterija, in tako zagotavlja najboljšo 
varnost

LED-indikator označuje polnjenje
LED-indikator se bo vklopil pri polnjenju, izklopil po 
končanem polnjenju in utripal, ko je vstavljena 
neprimerna baterija

Zaščita pred obrnjeno polariteto
Zaščita pred obrnjeno polariteto zagotavlja pravilno 
namestitev baterij v polnilnik in preprečuje polnjenje 
in poškodovanje baterij.

Hitro polnjenje
Hitri polnilnik omogoča popolno napolnjenost tudi v 
samo 5 urah.
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Napajanje
• Baterije so priložene
• Zmogljivost baterije: 4 x AA 2600 mAh
• Napajanje: 100–240 V AC, 50/60 Hz

Specifikacije zelenega okolja
• Težke kovine: Brez kadmija, Brez živega srebra, 

Brez svinca
• Pakirni material: PET

Polnjenje in nadzor
• Indikatorji polnjenja: LED
• Nadzorne funkcije: zaznavanje alkalnosti, 

zaznavanje slabih baterij, -dV, brez prekomernega 
polnjenja, zaščita pred kratkim stikom, 
temperaturni regulator, Napačna polariteta

Vhodna moč
• Napajanje: Žično
• Napetost: 100-240 V

Zunanja škatla
• Bruto teža: 1,877 kg
• Številka GTIN: 1 87 12581 60672 2
• Outer carton (L x Š x V): 31,2 x 22,5 x 15,2 cm
• Neto teža: 1,22 kg
• Število komercialnih pakiranj: 4
• Teža embalaže: 0,657 kg

Dimenzije embalaže
• Dimenzije embalaže (Š x V x G): 

10 x 25,2 x 7,5 cm
• EAN: 87 12581 60672 5
• Bruto teža: 0,365 kg
• Neto teža: 0,305 kg
• Število priloženih izdelkov: 1
• Vrsta embalaže: Pretisni omot
• Teža embalaže: 0,06 kg
•

Specifikacije
Polnilnik baterij
Hiter

http://www.philips.com

