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Philips MultiLife
Carregador de pilhas
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SCB5023



 

Potência
• Pilhas incluídas
• Capacidade das pilhas: 2300 mAh
• Tipo de bateria: AA de Níquel metal hídrico
• Voltagem da bateria: 1,2 V
• Número de pilhas: 4
• Alimentação eléctrica: 100-240 V CA, 50/60Hz

Especificações ecológ.
• Composição química: Níquel Metal Hídrico
• Metais pesados: Sem cádmio, Sem mercúrio
• Gravação de CD de início sincronizado: Caixa, 

PET
• Tipo de embalagem: Blister Clamshell

Dimensões
• Dimensões do 'blister' (LxPxA): 137 x 255 x 79 

mm
• Quantidade de caixas principais: 4
• Dimensões da caixa exterior (LxPxA): 238 x 167 

x 167 mm
• Dimensões do produto (LxPxA): 125 x 80 x 28 

mm
• Peso do produto: 0,479 kg
•

Carregador de pilhas
1 hora  
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