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ταρίες AA και AAA σε λιγότερο από 20 λεπτά. Αυτός ο φορτιστής µπορεί να φορτίσει 

αταρίες ταυτόχρονα. ∆ιαθέτει χαρακτηριστικά ασφαλείας για την αποφυγή 

. Χαµηλή κατανάλωση ενέργειας. Περιλαµβάνονται 4 µπαταρίες AA NiMH 2450mAh. 

 τις µάρκες µπαταριών

αία απόδοση
στατεύει τις µπαταρίες σας από υπερφόρτιση
µατωµένος χρονοδιακόπτης για προστασία των µπαταριών από υπερφόρτιση

ία στη χρήση
ψός, οµαλός και συµπαγής σχεδιασµός
τιση µπαταριών AA και AAA σε ένα φορτιστή
ε πότε οι µπαταρίες σας είναι πλήρως φορτισµένες
ροφοδοτικό AC/DC είναι έτοιµο για παγκόσµια χρήση
φαλίζει τη σωστή εγκατάσταση της µπαταρίας στο φορτιστή
παταρίες πάντα έτοιµες για χρήση
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Είσοδος ρεύµατος
• Τάση: 100-240 V
• Τροφοδοσία ρεύµατος: Ενσύρµατο µε 

τροφοδοτικό AC/DC

Φόρτιση και έλεγχος
• Ρεύµα φόρτισης: 5000 mA
• Ενδείξεις φόρτισης: Ενδεικτική λυχνία LED
• Λειτουργίες ελέγχου: -dV, χωρίς υπερφόρτιση, 

εντοπισµός χαλασµένης µπαταρίας, σύστηµα 
ψύξης, εντοπισµός αλκαλικής, προστασία από 
βραχυκύκλωµα, έλεγχος θερµοκρασίας, λάθος 
πολικότητα

Ρεύµα
• Συµπεριλαµβάνονται µπαταρίες
• Χωρητικότητα µπαταρίας: 4 x AA 2450 mAh
• Τροφοδοσία ρεύµατος: 100-240 VAC, 50/60 Hz

Προδιαγραφές προστασίας περιβάλλοντος
• Βαριά µέταλλα: Χωρίς κάδµιο, Χωρίς υδράργυρο, 

Χωρίς µόλυβδο
• Υλικό συσκευασίας: PET

∆ιαστάσεις συσκευασίας
• ∆ιαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

13,1 x 25 x 8,2 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,448 κ.
• Μικτό βάρος: 0,506 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,058 κ.

Εξωτερική συσκευασία
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

32,7 x 20 x 16 εκ.
• Καθαρό βάρος: 1,792 κ.
• Μικτό βάρος: 2,332 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,54 κ.
•
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