
 

 

Philips MultiLife
Зарядно устройство за 
батерии

1 час

SCB5660NB
Пълно зареждане на 2 до 4 батерии тип AA/AAA за 1 час
със зарядното устройство Hi Speed
Зарядното устройство Philips Hi Speed зарежда бързо у дома и когато сте на път. 
Със своята най-съвременна технология, зарядното устройство Hi Speed зарежда 
вашите устройства за около 1 час.

Върхова ефективност
• Hi Speed за бързо зареждане
• Защита от разменен поляритет за правилно поставяне на батериите
• Разпознаване на повредени или алкални батерии
• Автоматично изключване
• Разпознаване на спад на напрежението/плато на напрежението
• Работи с напреженията в цял свят

Лесна употреба
• Зарежда 2 до 4 батерии тип AA и AAA
• LED индикатор за зареждане
• В комплект с акумулаторни батерии AA, 2100 mAh, NiMH



 Разпознаване на повредени/алкални 
батерии
Тази функция сигнализира, когато е поставена 
повредена или алкална батерия, и гарантира 
оптимална безопасност

Hi Speed за бързо зареждане
Това зарядно устройство зарежда за 1 час, за да 
сте напълно готови, с масимална мощност, само 
след около час.

LED индикаторът свети по време на 
зареждане
LED индикаторът свети по време на зареждане, 
угасва - когато зареждането приключи и мига - 
когато е поставена повредена батерия

Защита от разменен поляритет
Защитата от разменен поляритет гарантира 
правилно поставяне на батериите в зарядното 
устройство, като не позволява зареждане и 
повреда на батериите в случай на неправилно 
поставяне.

Работи с напреженията в цял свят
Работи с напреженията в цял свят, което го прави 
идеална компания за пътуване

Автоматично изключване
Функцията за автоматично изключване е 
проектирана, за да ви даде спокойствие. Когато 
батериите са напълно заредени, зарядното 
устройство се изключва, за да ги предпази от 
прекомерно зареждане.
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Power
• Съдържа батерии
• Капацитет на батериите: 4 бр. AA, 2700 mAh
• Електрозахранване: 100-240 V променлив ток, 

50/60 Hz

Екологични спецификации
• Тежки метали: Без кадмий, Без живак, Без 
олово

• Материал на опаковката: PET

Зареждане и управление
• Индикатори за зареждане: LED лампи
• Управляващи функции: разпознаване на алкални 
батерии, разпознаване на повредени батерии, -
dV, защита от прекомерно зареждане, защита 
от късо съединение, температурен регулатор, 
грешен поляритет

Външен кашон
• Бруто тегло: 2,217 кг

• Външен кашон (л x Ш x В): 29 x 27,2 x 15,2 см
• Нето тегло: 1,508 кг
• Тегло на опаковката: 0,709 кг
• EAN: 87 12581 40117 7
• Брой потребителски опаковки: 4

Габарити на опаковката
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

10 x 25,2 x 8,5 см
• Бруто тегло: 0,441 кг
• Нето тегло: 0,377 кг
• Тегло на опаковката: 0,064 кг
• EAN: 87 12581 40115 3
• Брой включени продукти: 1
• Тип опаковка: Блистер

Входяща мощност
• Електрозахранване: Адаптер AC/DC с кабел
• Напрежение: 100 - 240 V
•
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