
 

Philips MultiLife
Ładowarka akumulatorów

30 minut

SCB7075CB
Pełne naładowanie od 1 do 4 akumulatorów 
AA w ciągu 20 minut
Naładuj akumulatory AA i AAA do aparatu cyfrowego w ciągu dwudziestu minut. Przy użyciu tej 

ładowarki można naładować od jednego do czterech akumulatorów AA lub AAA jednocześnie. Funkcja 

automatycznego przerywania ładowania zatrzymuje proces po pełnym naładowaniu akumulatorów.

Najlepsza wydajność
• Ochrona akumulatorów przed przeładowaniem

Łatwa obsługa
• Wtyk samochodowy 12 V umożliwiający ładowanie w samochodzie
• Ładowanie akumulatorów AA i AAA w jednej ładowarce
• Szybki wgląd na stan ładowania baterii
• Zasilacz sieciowy gotowy do użycia na całym świecie
• Akumulatory zawsze gotowe do użycia
• W zestawie znajdują się akumulatory AA 2450 mAh.
 



 Wtyk samochodowy 12 V
Ładowarka jest wyposażona w specjalny adapter 
pasujący do gniazda zapalniczki samochodowej. 
Oznacza to, że ładowanie może odbywać się nie 
tylko w domowej sieci elektrycznej, ale także w 
podróży.

Ładowanie akumulatorów AA i AAA
Ładowarka umożliwia ładowanie akumulatorów AA i 
AAA.

Wskaźnik LCD stanu ładowania
Wskaźnik LCD pokazuje stan ładowania baterii, co 
pozwala przewidzieć, kiedy będą one gotowe do 
użytkowania i lepiej zaplanować swój czas.

Do użytku na całym świecie
Zasilacz sieciowy umożliwiający korzystanie z 
napięcia wejściowego w zakresie od 100 do 240 V. 
Dodając konwerter wtyku odpowiedni dla danego 
kraju, można używać ładowarki na całym świecie.

Inteligentna ochrona ładowania
Specjalny czujnik wykrywa stan pełnego naładowania 
akumulatorów i przełącza ładowarkę w tryb 
powolnego ładowania, co pozwala utrzymać 
całkowicie naładowane akumulatory w gotowości do 
użycia. Ochrona przed przeładowaniem zwiększa 
żywotność akumulatorów i zapobiega ich 
uszkodzeniu.

Powolne ładowanie
Wszystkie akumulatory rozładowują się w miarę 
upływu czasu. Uruchamiane automatycznie, powolne 
ładowanie pozwala na utrzymanie pełnej gotowości 
akumulatorów po umieszczeniu ich w ładowarce i 
podłączeniu do gniazdka elektrycznego.

2450 mAh MultiLife AA w zestawie
2450 mAh energii pozwala na jeszcze dłuższe 
działanie aparatu cyfrowego i innych 
energochłonnych urządzeń.
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Zasilanie
• Zestaw z bateriami
• Pojemność baterii/akumulatora: 2450 mAh
• Zasilanie: 100–240 V AC, 50/60 Hz

Specyfikacja techniczna
• Materiał obudowy: Tworzywo ABS

Charakterystyka ekologiczna
• Metale ciężkie: Bezkadmowy, Bezrtęciowy, 

Bezołowiowy
• Materiał opakowania: Tworzywo PET
• Rodzaj opakowania: Blister składany

Wymiary
• Wymiary blistra (S x G x W): 17 x 25 x 9 cm
• Wymiary wewnętrzne kartonu (S x G x W): 26,6 x 

28,7 x 20 cm
• Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 4
•
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