
 

Philips MultiLife
Pil șarj cihazı

15 dakika

SCB7550NB
1 -2 pili 12 dakikada 

tamamen şarj eder
Dijital kameranızın AA ve AAA pillerini oniki dakikaya kadar şarj edebilirsiniz. Bu şarj cihazı 
dört adete kadar AA veya AAA pili aynı anda şarj edebilir. Pil şarj olduğunda dahili 
zamanlayıcı, hasarı önlemek için şarj etme işlemini durdurur.

En Yüksek Performans
• Pillerinizi așırı șarja karșı korur

Kullanım kolaylığı
• AA ve AAA pilleri tek bir cihazda șarj edin
• Aynı anda 2 veya 4 pil șarj eder
• AC/DC adaptörü dünyanın her yerinde kullanılabilir
• Kapak, șarj cihazınızın ömrünü uzatacaktır
• Pilleriniz her zaman kullanıma hazır olsun
• 2300 mAh șarj edilebilir AA piller dahildir
 



 AA ve AAA pilleri șarj edin
Șarj cihazı AA ve AAA piller için tasarlanmıștır.

Pilleri çift olarak șarj etme imkanı
Șarj cihazı, aynı anda 2 veya 4 pil șarj etmek üzere 
tasarlanmıștır.

Dünyanın her yerinde kullanılabilir
100 - 240 V gerilim aralığında kullanılabilen AC/DC 
adaptör. İstediğiniz ülkeye uygun bir fiș 
dönüștürücüsü ekleyerek șarj cihazını tüm dünyada 
kullanabilirsiniz.

Akıllı șarj koruması
Özel sensör, pillerinizin tamamen dolu olduğunu 
algılar ve pillerin her zaman dolu ve kullanıma hazır 
olmasını sağlayacak șekilde șarj ișlemlerini düzenler. 
Așırı șarja karșı koruma, așırı șarjdan 
kaynaklanabilecek hasarı önleyerek pillerinizin 
ömrünü uzatır.

Seyahat muhafaza kapağı
Sağlam kapak, ürünün tașıma sırasında hasar 
görmesini engeller.

Șarj cihazı
Șarj edilebilir pillerin zamanla kendi kendine boșalma 
sorunu bulunmaktadır. Otomatik olarak bașlayan 
șarj, șarja ve güç yoluna bağlı pillerinizi dolu ve 
kullanıma hazır tutar.

2300 mAh MultiLife AA dahildir
2300 mAh değerindeki enerjisi, müzik çalarınız veya 
dijital kameranızın daha uzun süre çalıșmasını sağlar.
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Güç
• Piller dahildir
• Pil kapasitesi: 2300 mAh
• Güç kaynağı: 100-240VAC, 50/60Hz

Teknik özellikler
• Muhafaza malzemesi: ABS

Çevre Dostu Teknik Özellikler
• Ağır metaller: Kadmiyumsuz, Cıvasız, Kurșunsuz

• Ambalaj malzemesi: PET
• Ambalaj türü: Kapaklı plastik

Boyutlar
• Plastik paket boyutları (GxDxY): 18 x 31 x 11 cm
• İç karton boyutları GxDxY: 32,4 x 33 x 22,5 cm
• Ana karton miktarı: 4
• Dıș karton boyutları GxDxY: 33 x 32 x 21,3 mm
• Ürün boyutları (GxDxY): 13 x 8 x 4 cm
• Ürün ağırlığı: 0,182 kg
•
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