
 

Philips MultiLife
Ładowarka akumulatorów

SCB7080NB
Pełne naładowanie od 1 do 4 akumulatorów 
AA w ciągu 20 minut
Akumulatory AA i AAA NiMH potrzebują 20 minut na naładowanie. Ta ładowarka ładuje od 1 do 4 

akumulatorów jednocześnie. Funkcje zabezpieczające zapobiegają przeładowaniu akumulatorów. 

Energooszczędna. W zestawie znajdują się 4 akumulatory AA NiMH 2450 mAh. Ładuje akumulatory 

wszystkich producentów.

Najlepsza wydajność
• Ochrona akumulatorów przed przeładowaniem
• Wbudowany zegar chroniący akumulatory przed przeładowaniem

Łatwa obsługa
• Stylowa, gładka i mała konstrukcja
• Ładowanie akumulatorów AA i AAA w jednej ładowarce
• Szybki wgląd na stan ładowania baterii
• Zasilacz sieciowy gotowy do użycia na całym świecie
• Prawidłowe wkładanie akumulatora do ładowarki
• Akumulatory zawsze gotowe do użycia
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Wejście zasilania
• Napięcie: 100–240 V
• Zasilanie: Przewodowy z zasilaczem sieciowym

Ładowanie i sterowanie
• Prąd ładowania: 5000 mA
• Wskaźniki ładowania: Dioda LED
• Funkcje sterowania: -dV, ochrona przed 

przeładowaniem, wykrywanie nieprawidłowych 
akumulatorów, system chłodzenia, Wykrywanie 
baterii alkalicznych, Zabezpieczenie przed 
zwarciem, regulacja temperatury, Ochrona przed 
odwróceniem biegunów

Zasilanie
• Zestaw z bateriami
• Pojemność baterii/akumulatora: 4 x AA 2450 mAh
• Zasilanie: 100–240 V AC, 50/60 Hz

Charakterystyka ekologiczna
• Metale ciężkie: Bezkadmowy, Bezrtęciowy, 

Bezołowiowy
• Materiał opakowania: Tworzywo PET

Wymiary opakowania
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

13,1 x 25 x 8,2 cm
• Waga netto: 0,448 kg
• Waga brutto: 0,506 kg
• Ciężar opakowania: 0,058 kg

Karton zewnętrzny
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

32,7 x 20 x 16 cm
• Waga netto: 1,792 kg
• Waga brutto: 2,332 kg
• Ciężar opakowania: 0,54 kg
•

Dane techniczne
Ładowarka akumulatorów
  

http://www.philips.com

