
 

 

Philips MultiLife
Batteriladdare

Snabb

SCB4400NB
Snabbladda AA-, AAA- och 9V-batterier

Med den här snabbladdaren
Philips snabbladdare laddar dina AA-, AAA- och 9V-batterier så snabbt som på 5 timmar. 
Den här snabbladdaren kan ladda 2 till 4 batterier var för sig.

Topprestanda
• Snabbladdning
• Skydd för felplacering av polerna säkerställer att batterierna sätts i på rätt sätt
• Avkänning för felaktigt eller alkaliskt batteri
• Avkänning för minus dv/avkänning för nollutning
• Automatisk avstängning
• Spänning för användning världen över

Lättanvänd
• Medföljande laddningsbara AA 2 600 mAh NiMH-batterier
• Ladda 2 till 4 AA, AAA och 9V
• LED-lampa för visning av laddning



 Automatisk avstängning
Den automatiska avstängningsfunktionen har 
utformats för att du ska känna dig trygg. När 
batterierna är fulladdade stängs laddaren av och 
skyddar batterierna mot överladdning.

Avkänning för felaktigt/alkaliskt batteri
Den här funktionen meddelar när ett felaktigt eller 
alkaliskt batteri sätts i, vilket ger optimal säkerhet

LED-lampa visar laddningen
LED-lampan tänds när laddning pågår, slås av när 
laddningen är klar, och blinkar när ett felaktigt batteri 
sätts i

Skydd för felplacering av polerna
Skydd för felplacering av polerna säkerställer att 
batterierna sätts i på rätt sätt i laddaren vilket 
förhindrar att de laddas eller skadas.

Snabbladdning
Med snabbladdaren blir din enhet fulladdad på så 
kort tid som 5 timmar.
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Effekt
• Batterier medföljer
• Batterikapacitet: 4 x AA 2 600 mAh
• Strömförsörjning: 100-240 VAC, 50/60 Hz

Miljöpolicy
• Tungmetaller: CD-fri, Hg-fri, Pb-fri
• Förpackningsmaterial: PET

Laddning och kontroll
• Laddningsindikatorer: LED
• Kontrollfunktioner: alkaliidentifiering, dålig 

batteriidentifiering, -dV, ingen överspänning, 
kortslutningsskydd, temperaturkontroll, fel 
polaritet

Power input
• Strömförsörjning: Med sladd
• Volt: 100–240 V

Yttre kartong
• Bruttovikt: 1,877 kg
• GTIN: 1 87 12581 60672 2
• Yttre kartong (L x B x H): 31,2 x 22,5 x 15,2 cm
• Nettovikt: 1,22 kg
• Antal konsumentförpackningar: 4
• Taravikt: 0,657 kg

Förpackningens mått
• Förpackningens mått (B x H x D): 

10 x 25,2 x 7,5 cm
• EAN: 87 12581 60672 5
• Bruttovikt: 0,365 kg
• Nettovikt: 0,305 kg
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Blister
• Taravikt: 0,06 kg
•
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