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iMH батерии тип AA и AAA за до 20 минути. Това зарядно устройство зарежда 

1 до 4 батерии. С множество функции за безопасност, за да се избегне 

е. Включени са енергийно ефективни 4 бр. NiMH батерии тип AA 2450 mAh. 
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входна мощност
• Напрежение: 100 - 240 V
• Електрозахранване: Адаптер AC/DC с кабел

Зареждане и управление
• Ток на зареждане: 5000 mA
• Индикатори за зареждане: светодиод
• Управляващи функции: -dV, без презареждане, 

разпознаване на лош акумулатор, охлаждаща 
система, разпознаване на алкални батерии, 
защита от късо съединение, температурен 
регулатор, грешен поляритет

Мощност
• Съдържа батерии
• Капацитет на батериите: 4 x AA 2450 mAh
• Електрозахранване: 100-240 V променлив ток, 

50/60 Hz

Екологични спецификации
• Тежки метали: без кадмий, без живак, без 

олово
• Материал на опаковката: PET

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

13,1 x 25 x 8,2 см
• Нето тегло: 0,448 кг
• Бруто тегло: 0,506 кг
• Тегло с опаковката: 0,058 кг

Външен кашон
• Външен кашон (л x Ш x В): 32,7 x 20 x 16 см
• Нето тегло: 1,792 кг
• Бруто тегло: 2,332 кг
• Тегло с опаковката: 0,54 кг
•

Зарядно устройство за батерии
  

Спецификации

Дата на издаване  
2009-01-20

Версия: 1.0.3

12 NC: 8670 000 36846
EAN: 87 12581 39356 4

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без 
предупреждение. Търговските марки са собственост 
на Koninklijke Philips Electronics N.V. или на 
съответните си притежатели.

www.philips.com
SCB7
080NB
/12

http://www.philips.com

