
 

 

Philips MultiLife
Nabíjačka batérií

SCB7080NB
Nabije doplna 1 až 4 batérie 

typu AA už za 20 minút
Nabite NiMH batérie typu AA a AAA za menej ako 20 minút. Táto nabíjačka dokáže nabíjať 1 až 
4 batérie súčasne. Rôzne bezpečnostné funkcie zabraňujú v nadmernom nabití. Energeticky 
efektívna. Súčasťou balenia sú 4 2450 mAh NiMH batérie typu AA. Nabíja všetky značky batérií

Vrcholový výkon
• Chráni vaše batérie proti nadmernému nabitiu
• Vstavaný časovač pre ochranu batérií pred nadmerným nabitím

Jednoduché používanie
• Štýlový, hladký a kompaktný dizajn
• Nabite AA, AAA batérie v jednej nabíjačke
• Uvidíte, kedy sú vaše batérie úplne nabité
• Adaptér AC/DC je pripravený pre použitie na celom svete
• Zaisťuje správnu inštaláciu batérií v nabíjačke
• Udržiava batérie stále pripravené na použitie
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Príkon
• Napätie: 100 - 240 V
• Zdroj napájania: Pripojené káblom k sieťovému 

adaptéru

Nabíjanie a ovládanie
• Nabíjací prúd: 5 000 mA
• Indikátory nabíjania: LED
• Funkcie ovládania: -dV, bez prebíjania, 

zaznamenanie chybného akumulátora, systém 
chladenia, detekcia alkalických batérií, 
protiskratová ochrana, ovládanie teploty, 
nesprávna polarita

Príkon
• Batérie pribalené
• Kapacita batérií: 4 x AA 2450 mAh
• Zdroj napájania: 100-240 VAC, 50/60 Hz

"Green" špecifikácie
• Ťažké kovy: Bez Cd, Bez Hg, Bez Pb (olova)
• Baliaci materiál: PET

Rozmery balenia
• Rozmery balenia (Š x V x H): 13,1 x 25 x 8,2 cm
• Čistá hmotnosť: ,448 kg
• Hmotnosť brutto: ,506 kg
• Hmotnosť obalu: ,058 kg

Vonkajšia lepenka
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 32,7 x 20 x 16 cm
• Čistá hmotnosť: 1,792 kg
• Hmotnosť brutto: 2,332 kg
• Hmotnosť obalu: ,54 kg
•

Technické údaje
Nabíjačka batérií
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