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Philips MultiLife
Încărcător baterii

1 oră

SCB5650NB



 

Putere de intrare
• ștecher: Europa
• Alimentare: Prin cablu cu adaptor CA/CC
• Tensiune: 220-240 V

Încărcare și control
• Intensitate încărcare: 2100 mA
• Indicatori încărcare: LED
• Durată de încărcare: 60 de minute
• Funcţii de control: detectare alcalină, protecţie la 

scurtcircuit, încărcare continuă, polaritate greșită

Alimentare
• Capacitate baterie: AA, 2300 mAh

• Baterii incluse
• Alimentare: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Specificaţii pentru protecţia mediului
• Metale grele: Fără CD, Fără mercur, Fără plumb
• Material de împachetat: PET

Dimensiuni
• Dimensiuni ambalaj (LxAxÎ): 17 x 25 x 9 cm
• Dimensiuni interioare cutie (LxAxÎ): 26,6 x 28,7 x 

20 cm
• Cantitate bax: 4
•

Încărcător baterii
1 oră  
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