
 

Philips MultiLife
Carregador de pilhas

15 minutos

SCB7550NB
Carregue completamente 1 a 

2 pilhas em 12 minutos
Carregue as suas pilhas AA e AAA para câmara digital num máximo de doze minutos. Este carregador 

carrega entre uma e quatro pilhas AA ou AAA em simultâneo. O temporizador incorporado 

interrompe o processo quando a pilha está carregada, evitando assim quaisquer danos.

Excelente desempenho
• Proteja as suas pilhas contra sobrecargas

Fácil de Utilizar
• Carregue pilhas AA e AAA num só carregador
• Carrega 2 ou 4 pilhas ao mesmo tempo
• O transformador CA/CC está pronto a ser utilizado em todo o mundo
• A capa de protecção prolonga a vida do seu carregador
• Deixe as suas pilhas sempre prontas a serem utilizadas
• Pilhas AA de 2300 mAh recarregáveis incluídas
 



 Carregue AA e AAA
O carregador foi concebido para carregar pilhas AA 
e AAA.

Carregue aos pares
O carregador foi concebido para carregar 2 ou 4 
pilhas ao mesmo tempo.

Pronto a utilizar em todo o mundo
Um transformador CA/CC que aceita tensões de 
entrada de 100 a 240 V. Basta adicionar um 
conversor de ficha para o país pretendido para 
utilizar o transformador em todo o mundo.

Protecção de carga inteligente
O sensor especial detecta quando as pilhas estão 
completamente carregadas e passa para a carga lenta 
para manter as pilhas carregadas e prontas a utilizar. 
A protecção contra sobrecarga prolonga a vida das 
suas pilhas evitando os danos provocados por 
sobrecargas.

Capa de protecção para viagem
A capa duradoura protege o produto contra 
pancadas durante a viagem.

Carga lenta
Todas as pilhas recarregáveis sofrem de descarga 
automática ao longo do tempo. A carga lenta de 
início automático mantém as pilhas carregadas e 
prontas a serem utilizadas quando mantidas dentro 
do carregador ligado à tomada eléctrica.

Pilhas 2300 mAh MultiLife AA incluídas
Os 2300 mAh de energia mantêm o leitor áudio ou 
a máquina digital em funcionamento por mais tempo.
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Potência
• Pilhas incluídas
• Capacidade das pilhas: 2300 mAh
• Alimentação: 100-240 V CA, 50/60Hz

Especificações Técnicas
• Material da estrutura: ABS

Especificações ecológ.
• Metais pesados: Sem cádmio, Sem mercúrio, Sem 

chumbo

• Gravação de CD de início sincronizado: PET
• Tipo de embalagem: Blister Clamshell

Dimensões
• Dimensões do 'blister' (LxPxA): 18 x 31 x 11 cm
• Dimensões da caixa interior (LxPxA): 32,4 x 33 x 

22,5 cm
• Quantidade de caixas principais: 4
• Dimensões da caixa exterior (LxPxA): 33 x 32 x 

21,3 cm
• Dimensões do produto (LxPxA): 13 x 8 x 4 cm
• Peso do produto: 0,182 kg
•

Especificações
Carregador de pilhas
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