
plader 1 til 4 AA-batterier
O
fuldt
Oplad dine A

AA- eller AA

batteriet er 

Topyd
• Besk

Bruge
• Opla
• Opla
• Lysn
• Hold
• Gen
 
 på op til 45 minutter
A- og AAA-batterier på op til 45 minutter. Denne oplader oplader et til fire 

A-batterier samtidigt. Den indbyggede timer stopper opladningen, når 

fuldt, så det ikke beskadiges.

else
ytter dine batterier mod overopladning

rvenlighed
dning af AA og AAA-batterier i samme oplader
der 2 eller 4 batterier samtidigt.
etadapteren er klar til brug over hele verden
 dine batterier klar til brug hele tiden

opladelige 2300 mAh AA-batterier medfølger
 

Philips MultiLife
Batterioplader

1 time

SCB5650NB



 

Strømindtag
• Stik: Europa
• Strømforsyning: AC/DC-adapter med ledning
• Spænding: 220-240 V

Opladning & betjening
• Aktuel opladning: 2100 mA
• Opladningsindikatorer: LED
• Opladningstid: 60 minutter
• Kontrolgrænseflade: registrering af alkaline, 

beskyttelse mod kortslutning, løbende opladning, 
batterierne er vendt forkert

Strøm
• Batterikapacitet: AA 2300 mAh
• Batterier inkluderet
• Strømforsyning: 100-240 VAC, 50/60 Hz

Miljøspecifikationer
• Tungmetaller: Fri for Cd, Kviksølvfri, Blyfri
• Pakkemateriale: PET

Dimensioner
• Blister pakkemål (B × D × H): 17 x 25 x 9 cm
• Indv. emballagemål (B x D x H): 26,6 x 28,7 x 20 

cm
• Enheder pr. kolli: 4
•

Batterioplader
1 time  

Specifikationer

Udgivelsesdato  
2008-09-21

Version: 2.0.6

12 NC: 9082 100 07949
EAN: 87 10895 95940 7

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker 
tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres 
respektive ejere.

www.philips.com
SCB5

Interess

Opladnin
Opladeren 

Oplades p
Opladeren 
samtidigt.

Klar til ve
En lysnetad
til 240 V. B
land, så kan

Beskyttel
Den specie
opladet, og
fuldt oplade
overopladn

Løbende 
Genopladel
automatisk
batterierne 
sidder i opla

2300 mA
2300 mAh 
digitalkame
650NB

ante pro

g af AA o
er fremstille

arvist
er fremstille

rdensom
apter, der k
are man ha
 opladeren

se mod s
lle sensor re
 skifter til lø
de og klar 

ing forlænge

opladning
ige batterie
 startende l
fuldt oplad
deren, som

h MultiLi
energi hold
ra længere.
g AAA
t til at oplade AA og AAA-batterier.

t til at oplade 2 eller 4 batterier 

spændende brug
an håndtere spændinger fra 100 
r et konverterstik til det aktuelle 
 bruges over hele verden.

mart-oplader
gistrerer, når batterierne er fuldt 
bende opladning, så de forbliver 
til brug. Beskyttelsen mod 
r batteriernes levetid.

r aflader altid løbende. Den 
øbende opladning holder 
te, så de er klar til brug, når de 
 skal være tilsluttet strømmen.

fe AA medfølger
er liv i din lydafspiller eller dit 
/12

dukter

http://www.philips.com

