
 

 

Philips MultiLife
Polnilnik baterij

SCB7080NB
Povsem napolni 1 do 4 baterije 

tipa AA že v 20 minutah
S tem polnilnikom lahko napolnite NiMH-baterije tipa AA in AAA že v 20 minutah. Polnite lahko od 1 

do 4 baterije naenkrat. Različne varnostne funkcije preprečujejo prekomerno polnjenje. Energijsko 

učinkovit. Priložene so 4 NiMH-baterije tipa AA moči 2450 mAh. Primeren za polnjenje vseh znamk 

baterij.

Vrhunsko delovanje
• Ščiti baterije pred prekomernim polnjenjem
• Vgrajeni časovnik baterije ščiti pred prekomernim polnjenjem

Enostavna uporaba
• Privlačna, gladka in kompaktna zasnova
• Baterije AA in AAA polnite v enem polnilniku
• Opazite, da so baterije povsem napolnjene
• Adapter AC/DC je pripravljen za uporabo po vsem svetu
• Zagotavlja pravilno namestitev baterij v polnilnik
• Baterije bodo vedno pripravljene za uporabo
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Vhodna moč
• Napetost: 100-240 V
• Napajanje: Kabel z adapterjem AC/DC

Polnjenje in nadzor
• Polnilni tok: 5000 mA
• Indikatorji polnjenja: LED
• Nadzorne funkcije: -dV, brez prekomernega 

polnjenja, zaznavanje slabih baterij, hladilni sistem, 
zaznavanje alkalnosti, zaščita pred kratkim stikom, 
temperaturni regulator, Napačna polariteta

Napajanje
• Baterije so priložene
• Zmogljivost baterije: 4 x AA 2450 mAh
• Napajanje: 100–240 V AC, 50/60 Hz

Specifikacije zelenega okolja
• Težke kovine: Brez kadmija, Brez živega srebra, 

Brez svinca
• Pakirni material: PET

Dimenzije embalaže
• Dimenzije embalaže (Š x V x G): 

13,1 x 25 x 8,2 cm
• Neto teža: 0,448 kg
• Bruto teža: 0,506 kg
• Teža embalaže: 0,058 kg

Zunanja škatla
• Outer carton (L x Š x V): 32,7 x 20 x 16 cm
• Neto teža: 1,792 kg
• Bruto teža: 2,332 kg
• Teža embalaže: 0,54 kg
•
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