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SCB5350NB



 

Alimentare
• Baterii incluse
• Capacitate baterie: 2100 mAh
• Alimentare: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Specificaţii tehnice
• Material carcasă: ABS

Specificaţii pentru protecţia mediului
• Metale grele: Fără CD, Fără mercur, Fără plumb

• Material de împachetat: PET
• Tip ambalaj: Ambalaj clemă

Dimensiuni
• Dimensiuni ambalaj (LxAxÎ): 17 x 25 x 6 cm
• Dimensiuni interioare cutie (LxAxÎ): 17,7 x 27,2 x 

19 cm
• Cantitate bax: 4
• Dimensiuni produs (LxAxÎ): 12 x 7,5 x 2,35 mm
• Greutate produs: 0,096 kg
•

Încărcător baterii
100 de minute  

Specificaţii

Data apariţiei 2009-01-22

Versiune: 3.0.9

12 NC: 9082 100 07942
EAN: 87 10895 95925 4

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificaţiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile 
comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips 
Electronics N.V. sau a deţinătorilor lor legali.

www.philips.com
SCB5

Caracte

Design co
Designul co
utilizarea în
plus de dist

Încărcare
Aparatul în

Pregătit p
Un adaptor
Încărcătoru
adaugă un 

Protecţie
Senzorul sp
încărcate și
a le menţin
utilizare. Pr
viaţa bateri
supraîncărc

Încărcare
În timp, bat
Sistemul de
menţine ba
dacă aceste
reţeaua de 

Baterii A
Cei 2100 m
playerelor a
350NB

ristici pr

mpact ex
mpact, eleg
cărcătorulu
racţie.

 în perec
carcă simul

entru ut
 CA/CC pen
l poate fi ut
convertor p

 inteligen
ecial detect
 trece în mo
e complet î
otecţia împ
ilor prevenin
are.

 continuă
eriile reîncă
 încărcare c
teriile încăr
a sunt păst
alimentare.

AA Multi
Ah permit 
udio și a ca
clusiv
ant și exclusiv facilitează 
i în timpul călătoriilor pentru un 

hi
tan 2 sau 4 baterii.

ilizare în întreaga lume
tru tensiuni între 100 și 240 V. 
ilizat în întreaga lume dacă i se 
entru ţara dorită.

tă pentru încărcare
ează când bateriile sunt complet 
dul de încărcare continuă pentru 

ncărcate și pregătite pentru 
otriva supraîncărcării prelungește 
d defecţiunile provocate de 

rcabile se descarcă de la sine. 
ontinuă pornește automat și 

cate și pregătite pentru utilizare 
rate în încărcătorul conectat la 

Life de 2100 mAh
funcţionarea îndelungată a 
merelor digitale.
/12

incipale 
produs

http://www.philips.com

