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Spotřeba
• Baterie dodávány s přístrojem: Ano
• Kapacita baterie: 2300 mAh
• Napájení: Střídavý proud 100-240 V, 50/60 Hz

Technické údaje
• Materiál krytu: ABS

Ekologické specifikace
• Těžké kovy: Bez kadmia, Bez rtuti, Bez olova
• Balicí materiál: PET
• Typ balení: Plastový obal

Rozměry
• Rozměry plastového balení (ŠxHxV): 18 x 31 x 

11 cm
• Vnitřní rozměry krabice (ŠxHxV): 32,4 x 33 x 

22,5 cm
• Počet kusů ve velkoobchodním balení: 4
• Vnější rozměry krabice (ŠxHxV): 

33 x 32 x 21,3 mm
• Rozměry výrobku (ŠxHxV): 13 x 8 x 4 cm
• Hmotnost výrobku: 0 182 kg
•

Nabíječka baterií
15 minutová  

Specifikace

Datum vydání 2009-01-20

Verze: 3.1.10

12 NC: 9082 100 07952
EAN: 87 10895 95942 1

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování. 
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips 
Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com
SCB7

Zvýrazn

Nabíjení 
Nabíječka j

Nabíjení 
Nabíječka j
najednou.

Pro použ
Adaptér AC
100 až 240
zemi ho lze

Inteligent
Zvláštní sním
se na dobíje
připravené 
prodlužuje 
poškození.

Ochranné
Odolné pou
cestování.

Dobíjení
Všechny do
jsou v dobíj
automatick
připravené 

Včetně b
2 300 mAh
digitální fot
550NB

ění výro

AA a AA
e určena pr

po dvou
e určena k 

ití po celé
/DC, který 
 V. Po přid
 použít po 

ní ochran
ač zjistí, k

ní a bude b
pro použití.
životnost ba

 cestovn
zdro chrání

bíjecí baterie
ečce, která 
é spuštění d
pro použití.

aterie AA
 energie za
oaparát ješt
A
o nabíjení baterií AA a AAA.

nabíjení 2 až 4 akumulátorů 

m světě
zvládne vstupní napětí 
ání konvertoru pro požadovanou 
celém světě.

a nabíjení
dy jsou baterie plně nabité, přepne 
aterie udržovat plně nabité a 
 Ochrana před přebíjením 
terií, protože brání jejich 

í pouzdro
 výrobek před poškozením během 

 se postupně samy vybíjejí. Pokud 
je v elektrické zásuvce, 
obíjení je udržuje plně nabité a 

 MultiLife 2 300 mAh
jistí pro váš audio přehrávač nebo 
ě delší dobu provozu.
/12

bku

http://www.philips.com

