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Batterijoplader
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Laad 1 tot 4 batterijen in 

maximaal 45 minuten op
Laad uw AA- en AAA-batterijen in maximaal 45 minuten op. Deze oplader laadt 1 tot 4 
AA- of AAA-batterijen gelijktijdig op. De ingebouwde timer stopt het proces als de 
batterij volledig is opgeladen, waardoor schade wordt voorkomen.

Topprestaties
• Beschermt uw batterijen tegen overlading

Gebruiksgemak
• AA- en AAA-batterijen in één oplader opladen
• Laadt 2 of 4 batterijen gelijktijdig op
• De AC/DC-adapter is klaar voor wereldwijd gebruik
• Houd uw batterijen altijd klaar voor gebruik
• 2300 mAh oplaadbare AA-batterijen worden meegeleverd
 



 Slimme oplaadbescherming
De speciale sensor detecteert wanneer de batterijen 
volledig zijn opgeladen en schakelt dan over op 
druppellading om uw batterijen opgeladen en klaar 
voor gebruik te houden. De bescherming tegen 
overlading verlengt de levensduur van uw batterijen 
door schade door overlading te voorkomen.

AA en AAA opladen
De oplader is ontworpen voor het opladen van AA- 
en AAA-batterijen.

Per twee opladen
De oplader is ontworpen voor het gelijktijdig 
opladen van 2 of 4 batterijen.

Klaar voor wereldwijd gebruik
Een AC/DC-adapter die geschikt is voor 
invoervoltages van 100 tot 240 V. De oplader kan 
wereldwijd worden gebruikt door een 
stekkerconverter voor het betreffende land aan te 
sluiten.

Druppellading
Oplaadbare batterijen ontladen zichzelf uiteindelijk 
allemaal. Druppellading houdt uw batterijen altijd 
automatisch opgeladen en klaar voor gebruik als 
deze in de lader zitten en deze is aangesloten op het 
stopcontact.

2300 mAh MultiLife AA meegeleverd
De 2300 mAh energie houdt uw audiospeler of 
digitale camera langer actief.
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Vermogen
• Batterijen meegeleverd
• Batterijcapaciteit: 2300 mAh
• Batterijtype: AA-nikkelmetaalhydride
• Batterijvoltage: 1,2 V
• Aantal batterijen: 4
• Stroomvoorziening: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz

Ecologische specificaties
• Chemische samenstelling: Nikkelmetaalhydride
• Zware metalen: Cadmiumvrij, Kwikvrij

• Verpakkingsmateriaal: Karton, PET
• Verpakkingstype: Clamshell blister

Afmetingen
• Afmetingen blisterverpakking (b x d x h): 137 x 255 

x 79 mm
• Hoeveelheid per omdoos: 4
• Afmetingen omdoos (b x d x h): 238 x 167 x 167 

mm
• Productafmetingen (b x d x h): 125 x 80 x 28 mm
• Gewicht: 0,479 kg
•
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