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AA és AAA NiMH akkumulátorait akár 20 perc alatt. A töltő 1-4 akkumulátor 

sére alkalmas. Biztonsági jellemzői megakadályozzák azok túltöltését. 4 darab AA 

 NiMH tartozék akkumulátor. Minden típus töltésére alkalmas.

 teljesítmény
akadályozza az akkumulátorok túltöltését
épített időzítő megakadályozza az akkumulátorok túltöltését

erű használat
sos, kellemes és kompakt kialakítás
és AAA akkumulátorok töltése egyetlen töltővel
atja, mikor töltődnek fel teljesen az akkumulátorok
C/DC a világ minden táján használható
sítja az akkumulátor megfelelő behelyezését a töltőbe

sa az akkumulátorokat mindig használatra készen
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Tápfeszültség bemenet
• Feszültség: 100-240 V
• Áramellátás: AC/DC adapterrel csatlakoztatható

Töltés és kezelés
• Aktuális töltés: 5000 mA
• Töltésjelzők: LED
• Kezelő funkciók: -dV, nincs túltöltés, hibás akku 

jelzése, hűtőrendszer, alkáli elem érzékelése, 
rövidzár elleni védelem, hőfokszabályozás, hibás 
polaritás

Feszültség
• Elemmel ellátva
• Akkumulátorkapacitás: 4 x AA 2450 mAh
• Áramellátás: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Környezetvédelmi adatok
• Nehézfémek: Kadmiummentes, Higanymentes, 

Ólommentes
• Csomagolóanyag: PET

Méret csomagolással együtt
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

13,1 x 25 x 8,2 cm
• Nettó tömeg: 0,448 kg
• Bruttó tömeg: 0,506 kg
• Önsúly: 0,058 kg

Külső kartondoboz
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

32,7 x 20 x 16 cm
• Nettó tömeg: 1,792 kg
• Bruttó tömeg: 2,332 kg
• Önsúly: 0,54 kg
•
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