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Ρεύµα
• Συµπεριλαµβάνονται µπαταρίες
• Χωρητικότητα µπαταρίας: 2100 mAh
• Τροφοδοσία ρεύµατος: 100-240 VAC, 50/60 Hz

Προδιαγραφές προστασίας περιβάλλοντος
• Βαριά µέταλλα: Χωρίς κάδµιο, Χωρίς υδράργυρο, 

Χωρίς µόλυβδο
• Υλικό συσκευασίας: PET
• Τύπος συσκευασίας: Μπλίστερ τύπου Clam shell

∆ιαστάσεις προϊόντος
• Μήκος καλωδίου: 0 εκ.
• ∆ιαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 0 x 0 x 0 εκ.
• Βάρος: 0 κ.

∆ιαστάσεις συσκευασίας
• ∆ιαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

13,1 x 25 x 6,5 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,324 κ.
• Μικτό βάρος: 0,382 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,058 κ.

Εξωτερική συσκευασία
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

32,7 x 20 x 16 εκ.
• Καθαρό βάρος: 1,296 κ.
• Μικτό βάρος: 1,836 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,54 κ.
•

Φορτιστής µπαταρίας
  

Προδιαγραφές

Ηµεροµηνία έκδοσης 
2009-01-22

Έκδοση: 1.0.6

12 NC: 8670 000 37763
EAN: 87 12581 40136 8

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς 
προειδοποίηση. Τα εµπορικά σήµατα ανήκουν στην 
Koninklijke Philips Electronics N.V. ή στους 
αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com
SCB5

Κύρια ση

Φορητός 
Το ιδιαίτερα
επιτρέπει ν

Ελεγχόµε
Ο χρονοδια
οι µπαταρίε
των µπαταρ
υπερφόρτισ

Σύνδεση 
Η ειδική υπ
οποιαδήποτ
επαναφορτ
υπολογιστή
τρένο ή το 

Με µπατα
Τα 2100 m
διάρκεια στ
µηχανή.
055NB

µεία προ

σχεδιασµ
 συµπαγές 
α τον µεταφ

νη φόρτισ
κόπτης ασφ
ς γεµίσουν. 
ιών αποτρέ
ης.

USB
οδοχή σύνδ
ε υποδοχή 
ίζετε τις µπ
 ενώ βρίσκε
αεροπλάνο.

ρία Multi
Ah εξασφα
ο audio pla
ός
µέγεθος του φορτιστή σας 
έρετε οπουδήποτε.

η µέσω χρονοδιακόπτη
αλείας διακόπτει τη φόρτιση όταν 
Έτσι παρατείνεται η διάρκεια ζωής 
ποντας πιθανές βλάβες λόγω 

εσης USB συνδέει το φορτιστή σε 
USB για να µπορείτε να 
αταρίες από το φορητό σας 
στε στο γραφείο, το αυτοκίνητο, το 

Life 2100 mAh AA
λίζουν ακόµη περισσότερη 
yer ή την ψηφιακή φωτογραφική 
/12

ϊόντος

http://www.philips.com

