
 

Philips MultiLife
Akkutöltő

30 perces

SCB7075CB
1-4 db AA akkumulátort tölthet fel 

teljesen, akár 20 perc alatt
Digitális kamerája AA és AAA akkumulátorait akár húsz perc alatt feltöltheti. 1-4 darab 
AA vagy AAA akkumulátort tölthet vele egyszerre. Az intelligens megszakító leállítja a 
folyamatot, amikor az akkumulátor feltöltődött, megakadályozva ezzel károsodását.

Kiváló teljesítmény
• Megakadályozza az akkumulátorok túltöltését

Egyszerű használat
• 12 V-os csatlakozó az autóban történő töltéshez
• AA és AAA akkumulátorok töltése egyetlen töltővel
• Láthatja, mikor töltődnek fel teljesen az akkumulátorok
• Az AC/DC a világ minden táján használható
• Tartsa az akkumulátorokat mindig használatra készen
• 2450 mAh-s AA akkumulátorokkal
 



 12 V-os autós csatlakozó
A töltő speciális adapterrel rendelkezik, amely 
illeszkedik autója szivargyújtó-csatlakozójába. 
Segítségével nem csak hálózatról, hanem utazás 
közben is feltöltheti akkumulátorait.

AA és AAA akkumulátorokhoz alkalmas
A töltő AA és AAA akkumulátorok töltésére 
alkalmas.

LCD-töltésjelző
Az LCD-töltésjelző segítségével láthatja, pontosan 
mikor töltődnek fel teljesen az akkumulátorok. Így 
még hatékonyabban oszthatja be idejét.

A világ minden táján használható
Az AC/DC adapter 100 és 240 V közötti bemeneti 
feszültség kezelésére alkalmas. Egyszerűen 
csatlakoztatva az országnak megfelelő átalakítót, a 
töltő a világ minden pontján használható.

Intelligens töltésvédelem
A speciális érzékelő észleli, amikor az akkumulátorok 
teljesen feltöltődtek, és a töltőt átkapcsolja 
csepptöltésre, hogy akkumulátorait teljesen 
feltöltött és használatra kész állapotban tartsa. A 
túltöltés elleni védelem meghosszabbítja az 
akkumulátorok élettartamát, mert megakadályozza a 
túltöltés okozta károsodást.

Csepptöltés
Minden akkumulátorra jellemző probléma, hogy a 
töltöttségi szint az idő múlásával használat nélkül is 
csökken. Az automatikus indítású csepptöltésnek 
köszönhetően azonban akkumulátorai mindig 
feltöltött és használatra kész állapotban lesznek, ha a 
hálózatra csatlakoztatott töltőben tárolja őket.

2450 mAh-s MultiLife AA 
akkumulátorral
A 2450 mAh kapacitással a digitális fényképezőgép és 
az egyéb nagyfogyasztású készülékek hosszabb ideig 
üzemelnek.
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Tápkapcsoló
• Tartozék elemek
• Akkumulátorkapacitás: 2450 mAh
• Áramellátás: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Műszaki adatok
• készülékház anyaga: ABS

Környezetvédelmi adatok
• Nehézfémek: Kadmiummentes, Higanymentes, 

Ólommentes
• Csomagolóanyag: PET
• Csomagolás típusa: kagylóhéj fólia

Méretek
• Fólia méretei (sz x mé x ma): 17 x 25 x 9 cm
• Belső kartondoboz méretei (szxméxma): 26,6 x 

28,7 x 20 cm
• Fő kartondoboz mennyisége: 4
•
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