
 

 

Philips MultiLife
Nabíječka baterií

1 hodina

SCB5660NB
Plné nabití 2–4 AA nebo AAA baterií během 1 hodiny
Touto vysokorychlostní nabíječkou
Vysokorychlostní nabíječka Philips zajišťuje rychlé nabití doma i na cestách. Je vybavena 
špičkovou technologií a doplní energii vašich zařízení přibližně za 1 hodinu.

Špičkový výkon
• Vysokorychlostní dobíjení energie
• Ochrana proti přepólování pro správnou instalaci baterie
• Zjištění špatné nebo alkalické baterie
• Automatické vypnutí
• Detekce -deltaV, detekce nulové křivky
• Univerzální napětí

Snadné použití
• Nabíjí 2–4 baterie AA nebo AAA
• Kontrolka LED pro indikaci nabíjení
• Přibalené akumulátory AA 2100 mAh NiMH



 Zjištění špatné/alkalické baterie
Tato funkce vás upozorní, když vložíte špatnou nebo 
alkalickou baterii. Tím zajišťuje optimální bezpečnost

Vysokorychlostní dobíjení energie
Nabíječka za 1 hodinu vám umožňuje plné nabití na 
maximální hodnoty už za 1 hodinu.

Kontrolka LED indikuje nabíjení
Rozsvícení kontrolky LED indikuje probíhající 
nabíjení, při skončení nabíjení zhasne a při vložení 
špatné baterie bliká

Ochrana proti přepólování
Ochrana proti přepólování zaručuje správnou 
instalaci baterie do nabíječky, a brání nabíjení či 
poškození baterií.

Univerzální napětí
Díky univerzálnímu napětí je tato nabíječka ideálním 
společníkem na cesty

Automatické vypnutí
Funkce automatického vypnutí byla navržena tak, aby 
vám zajistila bezstarostné používání. Když jsou 
baterie plně nabité, nabíječka se vypne, a tím je 
chrání proti přebíjení.
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Spotřeba
• Baterie dodávány s přístrojem: Ano
• Kapacita baterie: 4 x AA 2700 mAh
• Napájení: Střídavý proud 100–240 V, 50/60 Hz

Ekologické specifikace
• Těžké kovy: Bez kadmia, Bez rtuti, Bez olova
• Balicí materiál: PET

Nabíjení & Ovládání
• Indikace nabíjení: LED
• Kontrola funkcí: rozpoznání alkalických článků, 

blokování vadných akumulátorů, -dV, bez přebíjení, 
ochrana proti zkratu, řízení teploty, chybná 
polarita

Vnější obal
• Hrubá hmotnost: 2,217 kg

• Vnější obal (D x Š x V): 29 x 27,2 x 15,2 cm
• Čistá hmotnost: 1,508 kg
• Hmotnost obalu: 0,709 kg
• EAN: 87 12581 40117 7
• Počet spotřebitelských balení: 4

Rozměry balení
• Rozměry balení (Š x V x H): 10 x 25,2 x 8,5 cm
• Hrubá hmotnost: 0,441 kg
• Čistá hmotnost: 0,377 kg
• Hmotnost obalu: 0,064 kg
• EAN: 87 12581 40115 3
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Plastikový obal

Maximální příkon
• Napájení: Propojen s AC/DC adaptérem
• Napětí: 100-240 V
•

Specifikace
Nabíječka baterií
1 hodina  
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